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como aqueles que não contiverem dados necessários à identi-
ficação do(a) candidato(a) ou for redigido de forma ofensiva.

5.5. O recurso deverá ser individual, por questão, com a 
indicação do eventual prejuízo, devidamente fundamentado, 
comprovando as alegações com citações de artigos, legislação, 
páginas de livros, nomes dos autores, etc., com a juntada, sem-
pre que possível, de cópia dos comprovantes e, ainda, exposição 
de motivos e argumentos.

5.6. A decisão da banca examinadora do CIEE será irre-
corrível, consistindo em última instância para recursos, sendo 
soberana em suas decisões, não sendo aceita, ainda, revisão 
de recursos.

5.7. Se do exame de recurso resultar na anulação de questão 
integrante da prova, a pontuação correspondente a esse item será 
atribuída a todos(as) os(as) candidatos(as) que tiveram acesso a 
referida questão, independentemente de terem recorrido.

5.8. O recurso contra a lista de classificação provisória 
deverá ser encaminhado ao endereço eletrônico recursos.sp@
ciee.ong.br, no dia 21 de outubro de 2022.

5.9. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de recur-
sos de recursos, revisão de recursos e/ou recurso do gabarito 
definitivo e resultado definitivo.

6. DO RESULTADO
6.1. Serão elaboradas duas listas de classificação, uma 

geral, e uma exclusiva das pessoas com deficiência, por curso, 
local da vaga em ordem decrescente de classificação das notas 
obtidas, elaboradas pelo CIEE, nos termos deste edital, que será 
divulgada no site (www.ciee.org.br).

6.2. A publicação da lista de classificação provisória, dispo-
nibilização do gabarito definitivo (verifique as orientações no 
item 5.1 para acessá-lo) e respostas aos recursos serão feitas 
em 20 de outubro de 2022.

6.3. A publicação da lista de classificação definitiva será 
feita em 26 de outubro de 2022.

7. DA CONVOCAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DA VAGA
7.1. A convocação obedecerá à classificação definitiva obti-

da pelos(as) candidatos(as) no processo seletivo.
7.2. Serão considerados para convocação, o e-mail e os 

telefones registrados pelos(as) candidatos(as) no momento da 
inscrição, sendo de responsabilidade do(a) candidato(a), manter 
atualizado os dados cadastrais no CIEE.

7.2.1. Para preenchimento de cada vaga de estágio o(a) 
candidato(a) deverá se manifestar em até 48 (quarenta e 
oito) horas após o recebimento do e-mail de convocação. O 
CIEE realizará, 2 (duas) tentativas de contato por telefone em 
horários distintos.

7.2.2. No caso do(a) candidato(a) não ser localizado(a) nas 
tentativas de contato (e-mail e telefone) realizadas pelo CIEE no 
prazo de 48 (quarenta e oito horas) horas o(a) candidato(a) com 
classificação imediatamente posterior será convocado(a) e o(a) 
candidato(a) irá manter a posição na lista.

7.3. Na falta de candidatos(as) aprovados(as) para as vagas 
reservadas às pessoas com deficiência, estas serão preenchidas 
pelos(as) demais candidatos(as), com estrita observância da 
ordem classificatória.

7.4. O(a) candidato(a) aprovado(a) no processo seletivo, 
interessado(a) na celebração do Termo de Compromisso de Está-
gio deverá apresentar-se na data, horário e local estabelecidos 
na convocação.

7.5. O(a) estudante deverá apresentar Declaração simples 
da Instituição de Ensino especificando o curso e semestre na 
retirada do contrato.

7.6. O não comparecimento na data, horário e local esta-
belecido em quaisquer das etapas de convocação, implicará 
a desclassificação no Processo Seletivo, não cabendo recurso.

7.7. Não serão convocados(as) estudantes cujo término 
de curso seja igual ou inferior a 06 (seis) meses da data da 
convocação.

7.7.1. O contrato deverá ter duração mínima de 06 (seis) 
meses.

7.8. O(a) candidato(a) convocado(a) que não tiver 16 anos 
completos, irá manter a posição na lista, o(a) candidato(a) com 
classificação imediatamente posterior será convocado(a).

7.9. Caso a jornada de estágio seja incompatível com os 
horários de atividade escolares ou acadêmicas, o(a) candidato(a) 
irá manter a posição na lista, o(a) candidato(a) com classificação 
imediatamente posterior será convocado(a).

7.10. O(a) candidato(a) que não tiver interesse em ser convo-
cado, deverá solicitar sua exclusão, uma única vez, formalmente 
junto ao CIEE pelo e-mail operacionalgovernosp@ciee.ong.br.

7.11. O Centro de Integração Empresa-Escola e o Depar-
tamento Regional de Saúde de Ribeirão Preto-DRS-XIII não 
se responsabilizarão por eventuais prejuízos ao(à) estudante 
decorrentes de dados de inscrição incorretos, chamadas perdidas 
e/ou e-mail não visualizado no ato da convocação, bem como 
falhas técnicas.

7.12. O(a) candidato(a) no momento da convocação deverá 
ter cadastro com o CIEE.

7.13. O(a) candidato(a) só poderá ser convocado para no 
máximo 2 (duas) vagas distintas, independente do motivo.

8. DO PREENCHIMENTO DA VAGA E CELEBRAÇÃO DO 
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO

8.1. O Termo de Compromisso de Estágio se dará sob o 
regime da Lei n.º 11.788 de setembro de 2008.

8.2. Não poderão firmar Termo de Compromisso de Estágio 
os(as) servidores(as) do Departamento Regional de Saúde de 
Ribeirão Preto-DRS-XIII ou outros(as) servidores(as) públicos(as) 
que cumpram jornada de trabalho compatível com o estágio.

8.3. O(a) estudante que iniciar o estágio irá firmar o Termo 
de Compromisso de Estágio (contrato) com o Departamento 
Regional de Saúde de Ribeirão Preto-DRS-XIII por no máximo 
24 meses, sem prorrogação, exceto para candidatos(as) com 
deficiência.

8.4. O horário de estágio será estabelecido de acordo com 
a necessidade da área em que o(a) estagiário(a) irá desenvolver 
as atividades, totalizando a jornada máxima de 06 horas diárias 
e 30 horas semanais.

8.5. Após a convocação para o preenchimento da vaga, o(a) 
estudante deverá apresentar ao CIEE os seguintes documentos:

- Cópia de RG e CPF ou carteira nacional de habilitação;
- Declaração de Escolaridade atual constando o curso 

semestre cursado (carimbada e assinada pela Instituição de 
Ensino) e retirar junto ao CIEE ou no Departamento Regional 
de Saúde de Ribeirão Preto-DRS-XIII seu Termo de Compromisso 
de Estágio (contrato) para assinatura da Empresa e Instituição 
de Ensino.

8.6. O(a) candidato(a) terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, a 
respeitar os prazos estipulados pela instituição de ensino que é 
soberana na relação de estágio, para devolução das vias do Termo 
de Compromisso de Estágio, a contar da data de retirada no CIEE 
ou no Departamento Regional de Saúde de Ribeirão Preto-DRS-XIII, 
devendo estar devidamente assinadas em todos os campos. Sujeito 
a desclassificação caso não seja apresentado dentro do prazo.

9. DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. O processo seletivo terá validade de 12 meses a partir 

da publicação da classificação definitiva, podendo a critério do 
Departamento Regional de Saúde de Ribeirão Preto-DRS-XIII , 
ser prorrogado.

9.2. O ato da inscrição implicará no conhecimento das 
instruções e na aceitação tácita das condições estabelecidas 
neste Edital.

9.3. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos 
documentos, verificadas a qualquer tempo, acarretará a nulida-
de da inscrição ou do Termo de Compromisso de Estágio do(a) 
estudante, sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, 
cível ou criminal cabíveis.

9.4. O Centro de Integração Empresa-Escola e o Depar-
tamento Regional de Saúde de Ribeirão Preto-DRS-XIII, não 

ficando ciente de que o nome social enviado no e-mail, será 
utilizado em toda a comunicação pública do processo seletivo, 
sendo considerado o nome civil apenas para as etapas internas 
(formalização do Termo de Compromisso de Estágio), para a 
devida identificação do(a) candidato(a), nos termos legais.

3.8. O Departamento Regional de Saúde de Ribeirão Preto-
-DRS-XIII e o CIEE - Centro de Integração Empresa Escola, pode-
rão a qualquer tempo, verificar as informações fornecidas no ato 
da Inscrição, e tomarão as medidas judiciais cabíveis, podendo 
o(a) candidato(a) em caso de informações falsas ou inverídicas 
ser desclassificado(a) do presente processo, ser acionado(a) judi-
cialmente e ainda, caso eventualmente tenha sido aprovado(a) e 
tenha sido contratado(a).

4. DO PROCESSO SELETIVO.
4.1. As inscrições e provas on-line serão realizadas gratuita-

mente no período de 14/09/2022 até às 12:00 horas (horário de 
Brasília) do dia 03/10/2022.

4.2. Ao término da inscrição, o(a) candidato(a) estará apto 
a iniciar a prova on-line.

4.3. O(a) candidato(a) só poderá acessar a prova com o 
login e senha cadastrados durante a inscrição.

4.4. Ao logar no sistema de acesso a prova, o(a) candidato(a) 
receberá via SMS ou e-mail o código de confirmação para libera-
ção do acesso à prova on-line.

4.4.1. O CIEE - Centro de Integração Empresa Escola, não 
se responsabiliza pelo não recebimento do SMS ou e-mail com 
o código de confirmação para liberação do acesso à prova on-
-line por motivo de ordem dos computadores, celulares, falhas 
de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, 
falta de energia elétrica, falta de sinal, bem como outros fatores 
de ordem técnica que impossibilitem a transferência dos dados. 
O(a) candidato(a) que tiver dificuldades no recebimento do 
código deverá enviar e-mail para eucandidatosp@ciee.ong.br 
(no e-mail deverá constar: nome do Processo Seletivo, nome 
completo do candidato e o número do CPF, relato do erro que 
está ocorrendo e o envio da imagem/print da tela/erro apresen-
tado) antes do término do período de inscrições.

4.5. O(a) candidato(a) terá 02 (dois) minutos para responder 
cada questão, caso não responda dentro do tempo determinado, 
o sistema gravará a resposta em branco e seguirá automatica-
mente para próxima questão.

4.5.1. Após a conclusão da questão ou término do tempo 
previsto no item 4.5, esta não poderá mais ser acessada.

4.5.2. As questões serão selecionadas no banco de dados e 
apresentadas de forma randômica, questão por questão.

4.6. Ao acessar a prova, só poderá desconectar caso clique 
no campo “Responder e sair da prova”.

4.7. A desconexão por qualquer outro motivo, salvo a do 
item anterior, acarretará na perda de 1 (uma) questão. Ao reali-
zar nova conexão, a questão não será visualizada novamente e 
sua resposta será nula, sem direito de substituição da questão.

4.8. O(a) candidato(a) é responsável por realizar a prova em 
conexão estável e segura.

4.9. O(a) candidato(a) que não realizar completamente a 
prova on-line será automaticamente eliminado(a) do processo 
seletivo.

4.10. A presente seleção pública compõe-se de uma única 
fase, com aplicação de uma prova objetiva on-line.

4.10.1. A prova será composta de 20 questões de múltipla 
escolha, com 4 alternativas cada uma, sendo apenas uma corre-
ta, baseadas nos seguintes conteúdos programáticos:

NÍVEL MÉDIO:
- Português (10 questões) – Ortografia. Acentuação. Pontu-

ação. Emprego, classificação e flexão das palavras (substantivo, 
adjetivo, artigo, numeral, pronome e verbo). Emprego de tempos 
e modos verbais. Significação das palavras (antônimo, sinônimo, 
sentido próprio e figurado). Concordância verbal e nominal. 
Crase. Plurais.

- Conhecimentos Gerais (10 questões) – Meio ambiente e 
cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e glo-
bais. História e geografia. Atualidades, Responsabilidade social.

NÍVEL SUPERIOR:
- Português (10 questões) – Interpretação de texto. Orto-

grafia. Acentuação. Pontuação. Emprego, classificação e flexão 
das palavras (substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, 
advérbio, preposição, conjunção, interjeição e verbo). Tempos 
e modos verbais. Colocação pronominal. Significação das pala-
vras (antônimo, sinônimo, homônimo, parônimo). Concordância 
verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Sintaxe. Figuras de 
linguagem. Crase. Coerência Textual. Plurais.

- Conhecimentos Gerais (10 questões) – Meio ambiente e 
cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e glo-
bais. História e geografia. Cultura e sociedade: música, literatura, 
rádio, cinema e televisão. Atualidades, Responsabilidade social.

4.11. As provas serão randômicas e realizadas on-line, no 
período estabelecido no item 4.1. deste edital.

4.12. Orientações antes do início da prova:
A. Certifique sua disponibilidade de tempo para realizar 

a prova;
B. Procure um local tranquilo e silencioso;
C. Realize a prova individualmente, sem consulta ou apoio 

de outros materiais ou pessoas;
D. Procure acessar a prova em um local que ofereça internet 

banda larga;
E. Não abra mais de uma janela/aba do navegador;
F. Certifique que o navegador está com o JavaScript ativado.
4.13. Durante a realização da prova o(a) candidato(a) não 

poderá:
A. Abrir mais de uma janela/aba do navegador;
B. Capturar imagem da questão (print da tela ou outra 

forma).
4.14. Acarretará a eliminação do(a) candidato(a) ou anu-

lação da questão, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas menciona-
das nos itens 4.12. e 4.13, para a realização da prova, definidas 
neste edital ou em outros relativos ao processo seletivo, nos 
comunicados, nas instruções ao(à) candidato(a) ou naquelas 
constantes em cada prova.

4.15. Para cada acerto será computado 01 (um) ponto, 
totalizando 20 pontos.

4.16. Somente será classificado(a) o(a) candidato(a) que 
tiver nota igual ou superior a 30% no total da prova.

4.17. Em caso de empate na classificação, o desempate será 
feito pelos seguintes critérios:

- Maior Idade
- Maior Nota de Português
- Maior Nota de Conhecimentos Gerais
- Inscrição Mais Antiga
5. DOS RECURSOS
5.1. O gabarito provisório e o caderno de questões ficarão 

disponíveis no dia 04 de outubro de 2022, para visualizá-lo o(a) 
candidato(a) deverá acessar o site do CIEE www.ciee.org.br 
clicar no acesso para “ESTUDANTES”, localizar na lista de “PRO-
CESSOS SELETIVOS” o logotipo do Departamento Regional de 
Saúde de Ribeirão Preto-DRS-XIII e número do edital 160/2022 e 
clicar neste link, dentro da página deste processo seletivo, clicar 
em “ACESSAR” (faça o login com a sua conta do CIEE), NO SEU 
PERFIL clicar em “MEUS PROCESSOS”, localizar este processo 
seletivo, clicar em “OPÇÕES” e clicar em “ESPELHO DE PROVA”.

5.2. Serão admitidos recursos quanto ao gabarito da prova 
objetiva, que deverão ser encaminhados eletronicamente no 
dia 05 de outubro de 2022, para o endereço recursos.sp@ciee.
ong.br, em formulário específico, disponível para download no 
site do CIEE.

5.3. Não serão aceitos recursos por via postal ou fac-símile, 
ou qualquer outro meio não previsto neste Edital.

5.4. Serão rejeitados, também, liminarmente, os recursos 
enviados fora do prazo indicado no item 5.2 deste capítulo, bem 

2.3. Nos termos do Art. 17, § 5º, da Lei nº 11.788/2008, fica 
assegurado reserva de 10% (dez por cento) das vagas oferecidas 
para cada curso às pessoas com deficiência.

2.4. O(a) candidato(a) com deficiência participará do pro-
cesso seletivo em igualdade de condições com os demais 
candidatos(as) no que se refere ao critério de avaliação e a nota 
mínima exigida para aprovação.

2.5. Caso não existam estudantes com deficiência aptos e 
em número suficiente para preenchimento das vagas que vierem 
a surgir durante o prazo de validade do Processo Seletivo, serão 
convocados(as) estudantes da lista geral.

2.6. O(a) primeiro(a) candidato(a) com deficiência 
classificado(a) por curso no processo seletivo será convocado(a) 
para ocupar a 1ª (primeira) vaga aberta, enquanto os(as) 
demais candidatos(as) com deficiência classificados(as) serão 
convocados(as) para ocupar a 11ª (décima primeira), a 21ª (vigé-
sima primeira), a 31ª (trigésima primeira) vaga, e assim suces-
sivamente, observada a ordem de classificação, relativamente 
ao surgimento de novas vagas, durante o prazo de validade do 
processo seletivo.

2.6.1. Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas 
que se enquadrem nas categorias discriminadas no artigo 4º 
do Decreto nº 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 5.296/2004, no § 1º do artigo 1º da Lei nº 12.764, 
de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista), e 
as contempladas pelo enunciado da Súmula nº 377 do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ): “O candidato com visão monocular tem 
direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas às 
pessoas com deficiência”.

2.6.1.1. Considera-se pessoa com deficiência, para os fins 
de ingresso na reserva de vagas, o indivíduo diagnosticado 
com audição unilateral, conforme previsto no Art 1º da Lei 
16.769/2018.

2.6.2. O(a) candidato(a) com deficiência auditiva, além 
do laudo médico solicitado no item 2.6.3. Deverá fazer upload 
exame de audiometria tonal recente (no máximo de 12 meses) 
nas frequências 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz, conforme 
Art. 5º, § 1º, I, alínea "b", do Decreto nº 5.296, de 02/12/2004.

2.6.3. O(a) candidato(a) com deficiência no ato da inscrição 
deverá fazer upload do laudo médico (documento original ou 
cópia legível) com emissão no prazo máximo de 12 meses, ates-
tando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com a perda 
da função e a expressa referência ao código correspondente 
à Classificação Internacional de Doenças (CID), assinatura e 
carimbo contendo o CRM do(a) médico(a) responsável por sua 
emissão, bem como a provável causa da deficiência, informando, 
também, o nome do(a) candidato(a).

2.6.4. Não sendo comprovada a situação descrita no item 
2.6.3, o(a) candidato(a) perderá o direito a ser admitido(a) para 
as vagas reservadas aos(às) candidatos(as) com deficiência.

2.6.5. As pessoas com deficiência poderão na ficha de 
inscrição solicitar o recurso de acessibilidade (tempo adicional), 
o(a) candidato(a) que solicitar deverá fazer o upload do laudo 
médico, comprovando a condição para atendimento.

2.6.5.1. O tempo para a realização das provas, e tão somen-
te neste caso, a que as pessoas com deficiência serão submeti-
das poderá, desde que requerido justificadamente, ser diferente 
daquele previsto para os demais candidatos.

2.6.5.2. Se constatado no laudo médico, a inveracidade da 
solicitação declarada, o(a) candidato(a) será desclassificado(a).

2.6.6. O(a) candidato(a) que se declarar deficiente e 
informar que deseja participar da cota no ato da inscrição será 
classificado(a) na lista de classificação geral e das pessoas com 
deficiência.

2.7. O(a) candidato(a) que não observar a compatibilidade 
do seu curso com o quadro disposto no Anexo I terá sua inscri-
ção anulada.

2.8. São requisitos para inscrição:
2.8.1. Estar matriculado e cursando os cursos previstos no 

Anexo I no ano vigente.
2.9. São requisitos para contratação:
2.9.1. Ser brasileiro(a) nato(a), naturalizado(a) ou 

estrangeiro(a) com visto permanente no país;
2.9.2. Ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos, até a data 

de posse;
2.9.3. Não ter sido exonerado(a) a bem do serviço público;
2.9.4. Estar em dia com as obrigações eleitorais, quando 

maior de 18 anos e das obrigações militares, quando do sexo 
masculino maior de 18 anos;

2.9.5. Não ter feito estágio por período superior a dezoito 
meses (corridos ou intercalados) no Departamento Regional de 
Saúde de Ribeirão Preto-DRS-XIII, exceto pessoas com deficiên-
cia (Art. 11 da Lei 11.788/08).

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições só poderão ser realizadas para os cursos 

divulgados conforme o item 1.1 e Anexo I deste edital.
3.2. As inscrições e provas on-line serão recebidas somen-

te via internet, pelo site: www.ciee.org.br, no período de 
14/09/2022 até às 12:00 horas (horário de Brasília) do dia 
03/10/2022, incluindo sábados, domingos e feriados. Não serão 
aceitas outras formas de inscrições.

3.2.1. Para realizar sua inscrição no processo seletivo, o(a) 
candidato(a) deverá acessar o site do CIEE www.ciee.org.br 
clicar no acesso para “ESTUDANTES”, localizar na lista de “PRO-
CESSOS SELETIVOS” o logotipo do Departamento Regional de 
Saúde de Ribeirão Preto-DRS-XIII e número do edital 160/2022 
e clicar neste link.

3.3. No ato da inscrição o(a) candidato(a) deverá informar 
dados pessoais e escolares válidos, caso declare algum dado 
errado poderá corrigir, desde que exclua a inscrição e refaça 
dentro do período de inscrição determinado no edital, desde que 
não tenha iniciado a prova on-line. Após o término do período 
de inscrição não será realizada nenhuma correção nos dados 
declarados pelo(a) candidato(a).

3.3.1. Caso o(a) candidato(a) tenha iniciado a prova on-line, 
não será permitida em hipótese alguma a correção dos dados 
declarados na ficha de inscrição.

3.3.2. Não será possível alterar o e-mail e CPF indicados no 
ato da inscrição.

3.3.3. O e-mail declarado deve ser um e-mail válido, para 
que toda a comunicação do processo seletivo seja realizada 
através dele.

3.3.4. Será aceita somente uma única inscrição por 
candidato(a).

3.3.5. As informações prestadas na ficha de inscrição serão 
de inteira responsabilidade do(a) candidato(a), dispondo o CIEE 
do direito de excluir do processo seletivo aquele(a) que não 
preencher os dados de forma completa e correta.

3.3.6. O não recebimento da comunicação por e-mail 
dirigida ao(à) candidato(a) por extravio, por informações de 
endereço eletrônico incorretas, incompletas ou por falha na 
entrega de mensagens eletrônicas ou por qualquer outro motivo, 
não desobriga o(a) candidato(a) do dever de consultar o Edital e 
as publicações pertinentes ao processo seletivo no site do CIEE.

3.4. É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) acom-
panhar a publicação de todos os atos, editais, comunicados, 
convocações e/ou qualquer divulgação referente a este processo 
seletivo no site do CIEE (www.ciee.org.br).

3.5. O(a) candidato(a) trans (travesti ou transexual) que 
desejar atendimento pelo NOME SOCIAL e ainda não possui 
os documentos oficiais retificados com o seu nome, poderá 
solicitá-lo pelo e-mail recursos.sp@ciee.ong.br (no e-mail deverá 
constar: nome do Processo Seletivo, nome completo civil, nome 
completo social e o número do CPF) antes do término do período 
de inscrições.

3.6. Não serão aceitas outras formas de solicitação de nome 
social, tais como: via postal, telefone ou fax.

3.7. O(a) candidato(a) nesta situação deverá realizar sua 
inscrição informando seu nome civil no campo nome completo, 

Data de emissão: 29/08/2022
Valor: R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)
Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias corridos
Programa de Trabalho: 10303093061170000
Fonte de Recurso: 001001141
EXTRATO DE EMPENHO
Processo SES 2022/51532
Objeto: AQUISIÇÃO DE CEFUROXIMA SÓDICA 750MG – PÓ 

LIÓFILO PARA SOL. INJETÁVEL
Natureza de Despesa: 33903030
Modalidade: ARP nº: M206/21
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hosp. Mat. 

Leonor Mendes de Barros
Contratada: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊU-

TICOS LTDA
CNPJ: 44.734.671/0001-51
Contrato de Empenho: 2022CT00603
Nota de Empenho: 2022NE00684
Data de emissão: 29/08/2022
Valor: R$ 402,50 (quatrocentos e dois reais e cinquenta 

centavos)
Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias corridos
Programa de Trabalho: 10303093061170000
Fonte de Recurso: 001001141
EXTRATO DE EMPENHO
Processo SES 2022/51532
Objeto: AQUISIÇÃO DE METILDOPA 500MG
Natureza de Despesa: 33903030
Modalidade: ARP nº: M155/21
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hosp. Mat. 

Leonor Mendes de Barros
Contratada: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Contrato de Empenho: 2022CT00605
Nota de Empenho: 2022NE00685
Data de emissão: 29/08/2022
Valor: R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais)
Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias corridos
Programa de Trabalho: 10303093061170000
Fonte de Recurso: 001001141
EXTRATO DE EMPENHO
Processo SES 2022/51532
Objeto: AQUISIÇÃO DE NEOMICINA, SULFATO 5MG/G + 

BACITRACINA, ZINCICA 250UI/G – POMADA DERMATOLÓGICA.
Natureza de Despesa: 33903030
Modalidade: ARP nº: M181/21
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hosp. Mat. 

Leonor Mendes de Barros
Contratada: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
CNPJ: 73.856.593/0011-38
Contrato de Empenho: 2022CT00606
Nota de Empenho: 2022NE00686
Data de emissão: 29/08/2022
Valor: R$ 300,00 (trezentos reais)
Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias corridos
Programa de Trabalho: 10303093061170000
Fonte de Recurso: 001001141
EXTRATO DE EMPENHO
Processo SES 2022/51532
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL PURO 100%
Natureza de Despesa: 33903030
Modalidade: ARP nº: M032/22
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hosp. Mat. 

Leonor Mendes de Barros
Contratada: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊU-

TICOS LTDA
CNPJ: 44.734.671/0001-51
Contrato de Empenho: 2022CT00607
Nota de Empenho: 2022NE00687
Data de emissão: 29/08/2022
Valor: R$ 165,89 (cento e sessenta e cinco reais e oitenta 

e nove centavos)
Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias corridos
Programa de Trabalho: 10303093061170000
Fonte de Recurso: 001001141
EXTRATO DE EMPENHO
Processo SES 2022/51532
Objeto: AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL, SULFATO 120 MCG/

DOSE
Natureza de Despesa: 33903030
Modalidade: ARP nº: M182/21
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hosp. Mat. 

Leonor Mendes de Barros
Contratada: GLENMARK FARMACÊUTICA LTDA
CNPJ: 44.363.661/0005-80
Contrato de Empenho: 2022CT00608
Nota de Empenho: 2022NE00688
Data de emissão: 29/08/2022
Valor: R$ 203,04 (duzentos e três reais e quatro centavos)
Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias corridos
Programa de Trabalho: 10303093061170000
Fonte de Recurso: 001001141

 COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE 
RIBEIRÃO PRETO
PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA DE ESTAGIÁRIOS
EDITAL Nº 160/2022
O Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, usando das 

atribuições conferidas pelo contrato celebrado entre este Centro 
e o Departamento Regional de Saúde de Ribeirão Preto-DRS-XIII 
em conformidade com a Lei n.º 11.788/08, torna pública a rea-
lização de processo seletivo on-line para formação de cadastro 
reserva para estágio, conforme quadro de vagas (Anexo I), de 
acordo com as seguintes instruções:

1. DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. O processo seletivo destina-se a formação do cadastro 

de reserva para Estagiários(as), para alunos(as) matriculados(as) 
nos cursos e semestres especificados no Anexo I – Quadro de 
Vagas.

1.2. Os(as) estagiários(as) cumprirão, a critério do Departa-
mento Regional de Saúde de Ribeirão Preto-DRS-XIII 30 horas 
semanais, não excedendo 06 horas diárias.

1.3. O valor de Bolsa Auxílio por mês para nível superior 
corresponde a: R$ R$ 937,59 (Novecentos e trinta e sete reais 
e cinquenta e nove centavos) para uma jornada de 06 horas 
diárias e 30 horas semanais.

1.4. O valor de Bolsa Auxílio por mês para nível médio 
corresponde a: R$ 712,57 (Setecentos e doze reais e cinquenta 
e sete centavos) para uma jornada de 06 horas diárias e 30 
horas semanais.

1.5. O Valor do Auxílio Transporte corresponderá a R$ 
220,00 (duzentos e vinte reais) por mês (valor para 22 dias 
estagiados).

2. DOS REQUISITOS
2.1. O estágio destina-se exclusivamente, aos(às) estu-

dantes regularmente matriculados(as), com frequência efetiva 
nos cursos vinculados ao ensino público ou particular nas 
Instituições de Ensino de nível médio e superior para os cursos 
descritos no Anexo I deste edital. O(a) candidato(a) deverá estar 
matriculado(a) e com frequência efetiva, observando política 
de Estágio de cada Instituição de Ensino e em consonância 
com a Lei 11.788/08, em especial o Art. 1º § 2º da mencionada 
legislação.

2.2. Enquanto não vencido o prazo de validade deste 
processo seletivo, os(as) candidatos(as) classificados(as) e ainda 
não admitidos(as) poderão ser convocados(as).

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE 
RIBEIRÃO PRETO
PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA DE ESTAGIÁRIOSPROCESSO DE SELEÇÃO 
EDITAL Nº 160/2022
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2010 a 2017 não têm qualquer relação com o acidente ocorrido, 
conforme descrição na portaria, bem como as fotos de fls. 17/18 
deixaram claro que a Van se tratava de veículo para transporte 
de pessoas, sendo que seu eventual uso para transporte de 
mercadoria deve ser demonstrado pelo acusado e não pela 
Administração. 3) Designo o dia 10 de novembro de 2022 às 
13h30min para AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, por VIDEOCONFE-
RÊNCIA, para oitiva DA (S) TESTEMUNHA (S) FÁBIO LUIZ GODOY 
BARBOSA, JOSÉ PAULO LANZA e WILSON CUSTÓDIO (Adminis-
tração) e VALDENI ROSSI e JAIR SILVA CARNEIRO (Defesa). 4) 
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 24 
de outubro de 2022, deverão informar um endereço eletrônico 
(e-mail) para o recebimento de convite referente à participação 
na audiência referida, bem como número de telefone. As teste-
munhas deverão informar seu endereço eletrônico (e-mail) por 
mensagem eletrônica para o e-mail: pge-ppd-9up@sp.gov.br. 5) 
As testemunhas da Administração e defesa, servidores públicos 
estaduais, serão notificadas pessoalmente. 6) As testemunhas 
de DEFESA serão notificadas por meio do defensor, nos ter-
mos 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 24 de outubro de 2022. 
7) Depois de informar seu endereço eletrônico, as testemunhas 
receberão, no e-mail indicado, um link com orientações para 
participar da videoconferência. 8) Notifiquem-se as defensoras, 
Dra. Lucinete Faria – OAB/SP 93.103, Dra. Rosileia da Silva 
Lima - OAB/SP 452.517 (procuração, fl. 258), para a audiência 
acima, bem como para que, até o dia 24 de outubro de 2022, 
informem o seu endereço eletrônico (e-mail) a fim de viabilizar 
participação na audiência ora designada e para o recebimento 
de informações sobre a realização da videoconferência, através 
do e-mail: pge-ppd-9up@sp.gov.br, com aviso de recebimento, 
que servirá como protocolo. 9) 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. LUCINETE FARIA – OAB/SP 93.103
DRA. ROSILEIA DA SILVA LIMA - OAB/SP 452.517
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
PROCESSO SEDUC 173333/2022 GDOC 1000726.1317/2022
INTERESSADO: G.A.O.J.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 2ª 

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. Diante do contido às fls. 83/90, fica nomeado 
como defensor dativo do indiciado, o advogado, Dr. Agenor 
Viana de Santana, OAB/SP nº 93.723. Comunique-se o indiciado 
por mensagem eletrônica sobre a nomeação realizada. 2. Após, 
intime-se o advogado da presente nomeação, bem como que foi 
designada audiência para o dia 18/10/2022, às 15h30, objeti-
vando o interrogatório do indiciado, sendo que a audiência será 
realizada por videoconferência, devendo a defensora informar 
seu e-mail até o dia 11/10/2022 a fim de receber o link de acesso 
ao ato processual em apreço. 3. 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. AGENOR VIANA DE SANTANA - OAB/SP 93.723
PROCESSO SEDUC 0981/2017 GDOC 1000726.243203/2017
INTERESSADO: E.B.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. 135, a saber: 1. Fl. 133 – Trata-se de reque-
rimento formulado pela defesa em 31.08.2022, requerendo a 
redesignação da audiência de interrogatório designada para o 
próximo dia 06.09.2022, sob a alegação de que foi constituído 
recentemente e não teve acesso aos autos. 2. Muito embora 
o indiciado tenha sido citado em 10.06.2022 (fl. 128), com 
tempo mais do que suficiente para constituição de defensor, em 
razão do princípio da ampla defesa, defiro excepcionalmente a 
redesignação do interrogatório para o dia 09.02.2023, às 10h. 
3. Os autos poderão ser retirados em carga pela defesa, com 
observância das determinações da Ordem de Serviço PPD 11, 
veiculada pela Portaria do Procurador Chefe da Procuradoria de 
Procedimentos Disciplinares, de 29.07.2020, publicada no DOE 
de 31.07.2020. 4. Intime-se a defesa (Dr. RAFAEL HECTOR CENSI, 
OAB/SP 297.855) dos termos deste despacho, observando-se 
que o acusado NÃO será intimado (art. 282, parágrafo primeiro, 
parte final, da Lei 10.261/68), sendo que deverá adotar as pro-
vidências de sua alçada independente de qualquer notificação. 
5. PUBLIQUE-SE. A vista e a carga de autos poderão ser agen-
dadas 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. RAFAEL HECTOR CENSI - OAB/SP 297.855
PROCESSO SEDUC 1068/2016 – GDOC 

1000726.159248/2016
INTERESSADO: E.B.O.
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. 260, a saber: 1) Fls. 258/259: Antes de apreciar o pedido de 
redesignação de data para oitiva das testemunhas de defesa, 
intime-se a defesa da indiciada para que esclareça, no prazo de 
48 (quarenta e oito) horas, o horário marcado para a audiência 
a ser realizada na 5ª Unidade, em 29/09/2022, assim como, a 
data em que foi intimada de sua designação. 2) Dê-se ciência 
do inteiro teor do presente despacho à advogada de defesa, 
por publicação no D.O.E. 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. FRANSSILENE DOS SANTOS SANTIAGO - OAB/SP 
265.756

DR. CESAR RODRIGUES PIMENTEL – OAB/SP 134.301
DRA. ADRIANA ANDREA DOS SANTOS - OAB/SP 154.168
DRA. FERNANDA LINGE DEL MONTE - OAB/SP 156.870

reais); a empresa DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LUX LTDA 
para o item 3, no valor global de R$ 285,00 (duzentos e oitenta 
e cinco reais); a empresa SOLUÇÕES LOCADORA E PRESTADORA 
DE SERVIÇO LTDA para o item 4, no valor global de R$ 292,70 
(duzentos e noventa e dois reais e setenta centavos); a empresa 
F.A. COMERCIAL LTDA para o item 5, no valor global de R$ 
177,00 (cento e setenta e sete reais);

MAGDA DE OLIVEIRA VIEIRA
Coordenadora da Unidade de
Gestão Administrativa e Financeira -UGAF

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 ÁREA DE CONSULTORIA GERAL

PROCURADORIA DE PROCEDIMENTOS 
DISCIPLINARES
CITAÇÃO
SECRETÁRIA DA SAUDE
Autos SES 41695/2020 – GDOC 1000726.258/2021
O Senhor(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 9ª 

Unidade da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, no uso de suas atribuições 
legais, FAZ SABER o(a) indiciado(a), ELBA ASSIMA REQUIÃO 
SARKIS, portador(a) da Cédula de Identidade – Registro Geral 
nº 39.497.015-9, Médica II, Efetiva, da Secretaria de Estado 
da Saúde, nascido(a) 06/03/1964 , filho(a) de Walter Sarkis e 
de Noêmia Requião Sarkis, que foi instaurado o procedimento 
disciplinar ora mencionado, e por estarem presentes os requi-
sitos do § 3º do art.278 da Lei Estadual nº 10.261/68, fica 
CITADO(A), por meio deste EDITAL, das imputações contidas 
na portaria inicial a seguir transcrita, bem como para compa-
recerem, acompanhados de seus advogados(a), à audiência de 
interrogatório por videoconferência que se realizará no próximo 
dia 18 de outubro de 2022, às 16:00 horas, na sala de audiência 
da Procuradoria de Procedimento Disciplinares. A audiência 
será realizada VIRTUALMENTE ficando facultado o acusado a 
escolha do local onde pretende prestar suas declarações, deverá 
informar um endereço eletrônico (e-mail) e número de telefone 
para o e-mail pge-ppd-10up@sp.gov.br , informando também o 
endereço eletrônico e telefone de seu advogado até 03/10/2022 
fazendo referência ao dia e horário da audiência. Caso não 
possua recursos para contratação de advogado, o interessado 
poderá solicitar a nomeação de advogado dativo. data em que 
começará a fluir o prazo de três dias para a apresentação de 
defesa prévia, podendo requerer provas e arrolar testemunhas, 
esclarecendo-se, ainda, que o acusado será defendido por 
advogado dativo, caso não constitua advogado próprio. A seguir, 
passa-se a transcrever na íntegra a PORTARIA Nº 192/2021: O 
Procurador do Estado que esta subscreve, designado para exer-
cer suas funções na Procuradoria de Procedimentos Disciplinares 
da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, em cumprimento 
à determinação do Senhor Chefe de Gabinete da Secretária de 
Estado da Saúde (fls. 49), no uso de suas atribuições legais e 
à vista do que foi apurado nos autos dos autos da Apuração 
Preliminar n° SES 41695/2020, baixa a presente PORTARIA 
para instaurar PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em 
face de ELBA ASSIMA REQUIÃO SARKIS, RG n° 39.497.015-9, 
Médica II, Efetiva, à época dos fatos, no Complexo Hospitalar 
do Juquery – Divisão de Saúde de Pacientes, da Coordenadoria 
de Serviços de Saúde: Trata-se de apuração preliminar, com 
determinação de abertura de Processo Administrativo Disciplinar 
pelo Chefe de Gabinete da Secretaria da Saúde a fls. 49, com 
a finalidade de averiguar eventuais infrações funcionais pela 
acusada, durante o seu plantão, no dia 30 de setembro de 2.020. 
Segundo os documentos que instruem a apuração preliminar, a 
acusada estava escalada em seu plantão neste dia para exercer 
a sua especialidade de anestesiologista, na Divisão de Saúde de 
Pacientes. Neste mesmo dia foi solicitado pela Diretoria de Gine-
cologia e Obstetrícia e médicos ginecologistas a antecipação da 
realização de parto Cesária em uma paciente, sendo que o setor 
de anestesiologia negou veemente a fazê-lo, em razão dela não 
ter cumprido o jejum de oito horas, sendo que a cirurgia deveria 
ser realizada às 16h00. Novamente questionado pelos médicos 
ginecologistas sobre a possibilidade de antecipação, a acusada, 
dentro da sala de conforto, respondeu aos gritos que a paciente 
ainda não havia cumprido o jejum de oito horas e que não se 
tratava de emergência, solicitando, de forma agressiva, a pre-
sença da Dra. Eliana (ginocologista). Com a chegada da médica, 
a acusada bradou que estavam contrariando a sua conduta 
profissional. Após, ausentou-se do local, dirigindo até o registro 
de ponto eletrônico, averbando sua saída antecipada. Retornou 
à sala, e entregou o comprovante a sua superiora hierárquica, 
puxando a sua blusa e jogando referido documento dentro dela, 
afirmando que podiam fazer os descontos devidos, bem como 
que não iria comparecer nos próximos dois plantões. Ante o 
apurado, a acusada, em tese, infringiu o disposto no artigo 241, 
incisos II, III, VI, XII e XIII, da Lei 10.261/64, estando sujeito à 
pena de demissão, nos termos do artigo 256, inciso II, do mesmo 
diploma legal. São Paulo, 9 de fevereiro de 2021. JOSE CARLOS 
CABRAL GRANADO Procurador do Estado.

SECRETARIA DA SAÚDE
PROCESSO SS 001.0186.000370/2016 GDOC 

1000726.89770/2018
INTERESSADO: J.C.S. e outros 3
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. 
614, a saber: 1. Juntado aos autos os documentos de fls. 594/600 
e 603/613. Dou por encerrada a fase instrutória. 2. Intimem-se os 
d. defensores, Dr. Antônio Carlos Bellini Junior – OAB/SP 147.377 
(procuração, fl. 499), Dra. Eloisa Rocha de Miranda - OAB/SP 
145.983 (procuração, fl. 460), Dr. Caio Alexandre Zenun - OAB/SP 
166.363 (procuração, fl. 491) e Dra. Ana Carolina Albuquerque 
de Barros - OAB/SP 356.289 (procuração, fl. 449), para apresen-
tarem suas alegações finais no prazo sucessivo de 07 (sete) dias 
para cada um, a começar pelo Dr. Antônio Carlos Bellini Junior, 
após independentemente de nova intimação, inicia-se o prazo 
para a Dra. Eloisa Rocha de Miranda, depois o Dr. Caio Alexandre 
Zenun e finaliza com a Dra. Ana Carolina Albuquerque de Barros. 
3. 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. ANTÔNIO CARLOS BELLINI JUNIOR – OAB/SP 147.377
DRA. ELOISA ROCHA DE MIRANDA - OAB/SP 145.983
DR. CAIO ALEXANDRE ZENUN - OAB/SP 166.363
DRA. ANA CAROLINA ALBUQUERQUE DE BARROS - OAB/

SP 356.289
PROCESSO SS 001.0700.000592/2017 GDOC 

1000726.7407/2018
INTERESSADO: J.F.F.F.
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. 288 e vs., a saber: 1) Recebo a defesa prévia ofertada tem-
pestivamente às fls. 274/279. Defiro a produção de prova oral. 2) 
Indefiro os requerimentos de fls. 277/278, nos termos do artigo 
290 da Lei 10.261/68, em razão da inexistência de interesse 
para o esclarecimento dos fatos, pois os controles de tráfego de 

varam o seu fornecimento e não forem mais necessários para 
cumprir qualquer obrigação legal.

9.5.2. SEGURANÇA DOS DADOS
O CIEE se responsabiliza pela manutenção de medidas de 

segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados 
pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais 
ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou 
qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Em confor-
midade ao art. 48 da Lei nº 13.709, o Controlador comunicará ao 
Titular e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a 
ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco 
ou dano relevante ao Titular.

9.6. Poderá haver ajustes no edital a qualquer momento 
para retificação ou adequação do mesmo, promovido através 
de errata.

9.6.1. O valor da bolsa auxílio e auxílio transporte e demais 
benefícios (caso existam) serão calculadas de acordo com a 
frequência do estagiário e carga horária de estágio cumprida, 
podendo variar proporcionalmente.

9.7. As dúvidas surgidas na aplicação deste Edital, bem 
como os casos omissos, serão resolvidas pelo CIEE e pelo Depar-
tamento Regional de Saúde de Ribeirão Preto-DRS-XIII.

9.7.1. Dúvidas ou dificuldades durante o período de inscri-
ções envie e-mail para eucandidatosp@ciee.ong.br (no e-mail 
deverá constar: nome do Processo Seletivo, nome completo do 
candidato e o número do CPF, relato do erro que está ocorrendo 
e o envio da imagem/print da tela/erro apresentado).

9.8. Do cronograma das etapas:
Inscrição/realização da prova on-line.  14/09/2022 até às 12:00 horas do dia 03/10/2022
Disponibilização do gabarito/espelho de prova provisório.  04/10/2022
Interposição de recursos contra o gabarito provisório.  05/10/2022
Publicação da classificação provisória. 20/10/2022
Interposição de recursos contra a classificação provisória.  21/10/2022
Publicação da classificação definitiva.  26/10/2022

9.9. Nos termos da Lei Federal n. 11.788, de 25/09/2008, o 
estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza e ao 
término do contrato os estagiários não serão efetivados.

se responsabilizam por eventuais prejuízos ao(à) estudante 
decorrentes de:

9.4.1. Informações do(a) candidato(a) não atualizadas 
dificultando o contato;

9.4.2. Inscrição/realização da prova não efetivada por 
motivo de ordem dos computadores, celulares, falhas de comu-
nicação, congestionamento das linhas de comunicação, falta de 
energia elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência dos dados.

9.5. A simples inscrição no presente Processo Seletivo 
autoriza o CIEE e o Departamento Regional de Saúde de 
Ribeirão Preto-DRS-XIII a utilizar-se dos dados inseridos ou 
transferi-los, mantendo-se a mesma finalidade para as quais 
foram fornecidos.

9.5.1. DADOS PESSOAIS
O CIEE respeita a sua privacidade. Qualquer informação que 

você nos forneça será tratada com o mais alto nível de cuidado 
e segurança, sendo utilizada apenas de acordo com os limites 
estabelecidos neste documento e na legislação aplicável.

Os dados pessoais e dados pessoais sensíveis; nome com-
pleto, n° CPF, data de nascimento, sexo, estado civil, endereço 
completo, e-mail, telefone res., telefone celular, instituição de 
ensino em que estuda, curso, semestre, previsão de conclusão do 
curso, turno de aula e em caso de pessoas com deficiência o CID 
e laudo médico, coletados em razão do presente processo seleti-
vo, serão tratados pelo CIEE e poderão ser compartilhados com 
o Departamento Regional de Saúde de Ribeirão Preto-DRS-XIII, 
órgão o qual você está realizando a inscrição com as finalidades 
de: dar andamento as demais etapas do processo seletivo; possi-
bilitar a comprovação de sua identidade; apresentar em eventual 
fiscalização quanto à realização do certame; bem como poderão 
ser publicados no site do CIEE (www.ciee.org.br) para dar publi-
cidade aos participantes do certame, mantendo-se as mesmas 
finalidades para as quais os dados pessoais foram fornecidos.

Os seus dados pessoais serão automaticamente eliminados 
pelo CIEE quando deixarem de ser úteis para os fins que moti-

Anexo I – Quadro de Vagas
Cursos Semestre no ato da Inscrição Local da Vaga/Cidade Quantidade de vagas / Cadastro Reserva
ADMINISTRAÇÃO A partir do 1º semestre. Departamento Regional de Saúde de Ribeirão Preto / cidade de Ribeirão Preto 01 vaga
ENFERMAGEM A partir do 1º semestre. Departamento Regional de Saúde de Ribeirão Preto / cidade de Ribeirão Preto 01 vaga
CIÊNCIAS CONTÁBEIS A partir do 1º semestre. Departamento Regional de Saúde de Ribeirão Preto / cidade de Ribeirão Preto 01 vaga
PSICOLOGIA A partir do 1º semestre. Departamento Regional de Saúde de Ribeirão Preto / cidade de Ribeirão Preto 01 vaga
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS A partir do 1º semestre. Departamento Regional de Saúde de Ribeirão Preto / cidade de Ribeirão Preto 01 vaga
CURSOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO, SISTEMAS E REDES A partir do 1º semestre Departamento Regional de Saúde de Ribeirão Preto / cidade de Ribeirão Preto 02 vagas
ENSINO MÉDIO A partir do 1° ano. Departamento Regional de Saúde de Ribeirão Preto / cidade de Ribeirão Preto 08 vagas

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE 
SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Centro de Gerenciamento Administrativo
DRS XIV - SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DIRETORIA DE NÚCLEO DE FINANÇAS, SUPRIMENTO E 

GESTÃO DE CONTRATOS
FONE(19)3634-2857/2811/2813
COMUNICADO DE 05/09/2022
Comunicamos as empresas abaixo relacionadas que se 

encontram a disposição das mesmas, a partir desta data, na 
Diretoria do Núcleo de Finanças, Suprimento e Gestão de 
Contratos do DRS XIV – SÃO JOÃO DA BOA VISTA, sito à Praça 
Dr. Boa Vista, 221 – Centro – São João da Boa Vista-SP, das 8hs 
às 17 hs, as Notas de Empenho relacionadas, que deverão ser 
retiradas no prazo de 05 dias úteis, sob pena de se sujeitar a 
adjudicatária as sanções por descumprimento das obrigações

SES-PRC-2022/50072
CODIGO ÚNICO 2022079380-8
2022NE00936 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRO HOSP 

LTDA (CANCELAMENTO DA 2022NE00873)
2022NE00937 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRO HOSP 

LTDA
2022NE00938 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRO HOSP 

LTDA (CANCELAMENTO DA 2022NE00877)
2022NE00939 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRO HOSP 

LTDA
SES-PRC-2022/35088
CODIGO ÚNICO 2022061345-4
2022NE00940 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD 

HOSP LTDA (CANCELAMENTO DA 2022NE00915)
2022NE00941 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD 

HOSP. LTDA
SES-PRC-2022/44023
CODIGO ÚNICO 2022079158-1
2022NE00943 PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
2022NE00944 PORTAL LTDA
2022NE00945 SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTO
2022NE00946 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
2022NE00947 CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEU-

TICA
2022NE00948 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2022NE00952 PORTAL LTDA (CANCELAMENTO DA 

2022NE00944)

LOGÍSTICA E TRANSPORTES

 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
EDITAL Nº 104/2022 - CO – Contratação de serviços téc-

nicos especializados para elaboração de Estudos Funcionais e 
Projetos Executivos para duplicação de rodovias, restauração 
de pavimento, melhorias, ampliações e atualização de projetos 
existentes, conforme as especificações técnicas constantes do 
Termo de Referência – Anexo I, da proposta da CONTRATADA e 
demais documentos constantes do processo administrativo em 
epígrafe, observadas as normas técnicas da ABNT.

Homologada e adjudicada em 01/09/2022 ao CONSÓRCIO 
RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, ficando a mesma convocada a 
apresentar em até 30 (trinta) dias, a constituição do consórcio 
com CNPJ, bem como o registro no órgão competente, de acordo 
com o artigo 33, § 2º da Lei nº 8666/93, referente ao contrato 
nº 22.074-7

CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

 FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

ATA DE JULGAMENTO – HABILITAÇÕES REFERENTES 
À CHAMADA PÚBLICA PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE 
PESQUISA – EDIÇÃO 2022 Edital de Bolsas

nº 003.2022 – Processo nº 00093/2022 – Fundação 
Memorial da América Latina

Às nove horas do dia 05 de setembro de 2022 reuniram-se 
os membros da Comissão de Apoio a Pesquisa, Alexandre Bar-
bosa (análise documental e de propostas/projetos) e Jaqueline 
Neves Nordin (análise documental e de propostas/projetos), 
para proceder à análise e ao julgamento dos documentos 
de habilitação do presente edital de chamada pública para 
concessão de bolsas de pesquisa, pela Fundação Memorial da 
América Latina.

Conforme o artigo 5º da Portaria FMAL nº 27/2019, foi 
designada a servidora Sra. Raiane Kely Carvalho Félix para 
elaborar a presente ata.

Quanto aos documentos de habilitação constantes do Edi-
tal, a análise resultou na seguinte inabilitação:

1) O candidato GABRIEL ADAMS CASTELO BRANCO ARA-
GÃO, inscrito no documento de identidade RG nº 4527782, está 
com cadastro pendente de regularização junto à Receita Federal, 
conforme consulta aos documentos indicados no item 5.1 h) e j). 
Portanto, está inabilitado.

Foram habilitados os seguintes candidatos:
1) JOSÉ ENRIQUE BELISÁRIO RODRIGUES, inscrito no docu-

mento Registro Nacional Migratório- RNM nº G377717;
2) FERNANDA SHIGUEMURA SAKAMOTO, inscrita no docu-

mento de identidade RG nº 38.641.639-4;
3) ANAIZA DURVAL DA SILVA, inscrita no documento de 

identidade RG nº 4.150.340.
A partir da publicação da presente Ata, fica aberto o prazo 

de recurso sobre as decisões de inabilitação à Comissão de 
Apoio à Pesquisa, desde que fundamentado, que deverão ser 
enviados EXCLUSIVAMENTE para o e-mail: contato.cbeal@
memorial.org.br conforme item 7.2.1 do Edital de Chamada 
Pública.

Alexandre Barbosa
Jaqueline Neves Nordin

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

Convocações:
Convocamos o representante legal da empresa HCS SER-

VIÇOS DE LIMPEZA LTDA., a Sra. NATALIA OLVIEIRA DA SILVA, 
para comparecer no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar desta 
publicação, à Rua dos Andradas, 140 – São Paulo – SP, para apre-
sentação da diferença da Garantia do Contrato Nº 240/2022, 
referente ao REAJUSTE anual com base no índice de janeiro 
de 2022, dos Serviços de LIMPEZA EM AMBIENTE ESCOLAR. A 
empresa deverá providenciar a complementação da apólice no 
valor de R$ 774,95 (setecentos e setenta e quatro reais e noven-
ta e cinco centavos) correspondente a 5% (cinco por cento) 
do valor deste termo de apostilamento de reajuste referente à 
CAUÇÃO do contrato, como garantia de sua perfeita execução.

Convocamos o representante legal da empresa DDOLI SER-
VIÇOS DE LIMPEZA LTDA., a Sra. ROSANA LOPES DOS SANTOS, 
para comparecer no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar desta 
publicação, à Rua dos Andradas, 140 – São Paulo – SP, para apre-
sentação da diferença da Garantia do Contrato Nº 171/2022, 
referente ao REAJUSTE anual com base no índice de janeiro 
de 2022, dos Serviços de LIMPEZA EM AMBIENTE ESCOLAR. A 
empresa deverá providenciar a complementação da apólice no 
valor de R$ 4.619,34 (quatro mil, seiscentos e dezenove reais e 
trinta e quatro centavos) correspondente a 5% (cinco por cento) 
do valor deste termo de apostilamento de reajuste referente à 
CAUÇÃO do contrato, como garantia de sua perfeita execução.

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO
Convocamos o representante legal da empresa ONE OPE-

RADORA DE VIAGENS E INTERCÂMBIO LTDA., para comparecer 
no prazo de 05 (cinco) dias corridos na Administração Central, à 
Rua dos Andradas nº 140, Santa Ifigênia, São Paulo/SP, contados 
do dia subsequente à publicação do ato no Diário Oficial do 
Estado, no período das 09h às 12h e das 14h às 17h, para assi-
natura do Contrato nº 272/2022, Pregão Eletrônico: 039/2022, 
Processo: 2022/26328, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRA-
MA DE INTERCÂMBIO CULTURAL 2022 PARA ESTUDANTES DE 
ESCOLAS TÉCNICAS (ETEC) E FACULDADES DE TECNOLOGIA 
(FATEC) DO CEETEPS.

Salientamos que, conforme Instrução nº 01/2020 do Tribunal 
de Contas do Estado, no momento da assinatura do Contrato e 
do Termo de Ciência e Notificação, a empresa convocada deverá 
apresentar a Declaração de Atualização Cadastral do represen-
tante responsável pela assinatura no sistema “Cadastro Corpo-
rativo TCESP – CadTCESP”, disponível no Portal de Sistemas do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (doravante TCESP), 
através do endereço https://www.tce.sp.gov.br/.

DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE 
CONVITE ELETRÔNICO

Pelo exposto, no presente processo e com base na compe-
tência atribuída, através da Portaria n.º 1641 da Senhora Direto-
ra Superintendente de 29/03/2017, artigo 4º, inciso II, ADJUDICO 
e HOMOLOGO o CONVITE Nº 102401100632022OC00221, 
PROCESSO PRC-2022/24813, que tem por objetivo a AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS PARA TURMAS DE JARDINEIRO - ENXADA, 
ENXADÃO, RASTELO, TESOURA AGRÍCOLA E ANCINHO para o 
CENTRO PAULA SOUZA, conforme Ata de Análise, Julgamento e 
Classificação das Propostas anexada aos autos, autorizando nos 
termos do artigo 22, inciso III, da Lei 8.666/93 e suas alterações, 
a contratação da empresa DELTA COMÉRCIO DE MAQUINAS, 
FERRAGENS E FERRAMENTOAS EIRELI para o item 1, no valor 
global de R$ 327,00 (trezentos e vinte e sete reais); e para o 
item 2, no valor global de R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco 


