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PAULA JANINE ROSA - 490375078 - Fica suspenso por 120 
(cento e vinte) dias a contar de 07/03/2022, nos termos do artigo 
53, inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do referido candi-
dato ao cargo de ESCREVENTE TECN JUDICIARIO, do TRIBUNAL 
DE JUSTICA, observando-se o previsto no artigo 9º e parágrafos 
da Resolução SPG nº 18, de 29/04/15.

PRISCILA DE FATIMA VIEIRA ALMEIDA - 41169211 - Fica 
suspenso por 120 (cento e vinte) dias a contar de 07/03/2022, 
nos termos do artigo 53, inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de 
posse do referido candidato ao cargo de ESCREVENTE TECN 
JUDICIARIO, do TRIBUNAL DE JUSTICA, observando-se o previsto 
no artigo 9º e parágrafos da Resolução SPG nº 18, de 29/04/15.

RENAN BARROS PERES - 14489446 - Fica suspenso por 120 
(cento e vinte) dias a contar de 07/03/2022, nos termos do artigo 
53, inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do referido candi-
dato ao cargo de ESCREVENTE TECN JUDICIARIO, do TRIBUNAL 
DE JUSTICA, observando-se o previsto no artigo 9º e parágrafos 
da Resolução SPG nº 18, de 29/04/15.

ROMULO BERNARDES FAUSTINO DA SILVA - 32003784 
- Fica suspenso por 120 (cento e vinte) dias a contar de 
07/03/2022, nos termos do artigo 53, inciso I da Lei 10.261/68, 
o prazo de posse do referido candidato ao cargo de ESCREVENTE 
TECN JUDICIARIO, do TRIBUNAL DE JUSTICA, observando-se 
o previsto no artigo 9º e parágrafos da Resolução SPG nº 18, 
de 29/04/15.

TIAGO GABRIEL FRANKLIN RODRIGUES - 38932904 - Fica 
suspenso por 120 (cento e vinte) dias a contar de 07/03/2022, 
nos termos do artigo 53, inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de 
posse do referido candidato ao cargo de ESCREVENTE TECN 
JUDICIARIO, do TRIBUNAL DE JUSTICA, observando-se o previsto 
no artigo 9º e parágrafos da Resolução SPG nº 18, de 29/04/15.

WAGNER DE OLIVEIRA COSTA - 134026962 - Protocolo 
241565- Torna sem efeito a convocação para perícia médica de 
ingresso publicada no D.O.E. de 05/03/2022.

SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
EDMILSON RIBEIRO TAVARES - 272207147 - Fica suspenso 

por 120 (cento e vinte) dias a contar de 07/03/2022, nos termos 
do artigo 53, inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do 
referido candidato ao cargo de AG ESCOLTA E VIGILANCIA 
PENIT, do SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA, 
observando-se o previsto no artigo 9º e parágrafos da Resolução 
SPG nº 18, de 29/04/15.

LEANDRO JOSE DA SILVA - 345616935 - Fica suspenso por 
120 (cento e vinte) dias a contar de 07/03/2022, nos termos do 
artigo 53, inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do referido 
candidato ao cargo de AG ESCOLTA E VIGILANCIA PENIT, do 
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA, observando-
-se o previsto no artigo 9º e parágrafos da Resolução SPG nº 
18, de 29/04/15. 

WAGNER FERNANDO DE OLIVEIRA - 304137881 - Fica sus-
penso por 120 (cento e vinte) dias a contar de 07/03/2022, nos 
termos do artigo 53, inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse 
do referido candidato ao cargo de AG SEG PENIT CLASSE I, do 
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA, observando-
-se o previsto no artigo 9º e parágrafos da Resolução SPG nº 
18, de 29/04/15.

SECRETARIA DA EDUCACAO
CLAUDEMIR CRUZ - 17379470 - Fica suspenso por 120 

(cento e vinte) dias a contar de 03/03/2022, nos termos do artigo 
53, inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do referido can-
didato ao cargo de SUPERVISOR DE ENSINO, do SECRETARIA DA 
EDUCACAO, observando-se o previsto no artigo 9º e parágrafos 
da Resolução SPG nº 18, de 29/04/15.

LUCIA CRISTINA PEREIRA - 192716426 - Fica suspenso por 
120 (cento e vinte) dias a contar de 14/02/2022, nos termos do 
artigo 53, inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do referido 
candidato ao cargo de SUPERVISOR DE ENSINO, do SECRETARIA 
DA EDUCACAO, observando-se o previsto no artigo 9º e parágra-
fos da Resolução SPG nº 18, de 29/04/15.

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
DANILO AMATO COELHO - 285269860 - Fica suspenso por 

120 (cento e vinte) dias a contar de 04/03/2022, nos termos do 
artigo 53, inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do referido 
candidato ao cargo de AUXILIAR SERV GERAIS, SECRETARIA 
DO MEIO AMBIENTE, observando-se o previsto no artigo 9º e 
parágrafos da Resolução SPG nº 18, de 29/04/15. O candidato 
deverá apresentar os exames complementares solicitados em 
04/03/2022, no local onde realizou a perícia médica, em no 
máximo 90 (noventa) dias do início da suspensão, tendo em 
vista a necessidade de avaliação dos exames apresentados pelo 
médico perito.

 DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS MÉDICAS 
DO ESTADO
  DECISÕES FINAIS SOBRE INSPEÇÃO DE SAÚDE PARA 

FINS DE INGRESSO 
NOME-RG-CARGO-Certificado de Sanidade e Capacidade 

Física-CSCF-DECISÃO
MINISTERIO PUBLICO
GIOVANE NEVES DE ARAUJO - RG 476417028 - OFICIAL 

DE PROMOTORIA I - CSCF 439/2022 - Candidato considerado 
APTO para exercício no cargo pleiteado para ingresso no serviço 
público após avaliação pericial.

SECRETARIA DA EDUCACAO
CAMILA APARECIDA SANTI RAMOS - RG 25676557 - 

SUPERVISOR DE ENSINO - CSCF 445/2022 - Candidato conside-
rado APTO para exercício no cargo pleiteado para ingresso no 
serviço público após avaliação pericial.

CLAREANE LIMA CARNEIRO BRISAC - RG 39023439 - 
SUPERVISOR DE ENSINO - CSCF 446/2022 - Candidato conside-
rado APTO para exercício no cargo pleiteado para ingresso no 
serviço público após avaliação pericial.

CRISTIANE ELISANGELA COSTA SLOMPO - RG 25372463 
- SUPERVISOR DE ENSINO - CSCF 436/2022 - Candidato consi-
derado APTO para exercício no cargo pleiteado para ingresso no 
serviço público após avaliação pericial.

CRISTIANE FAIFER DE MELLO FANTOZI - RG 19960898 
- SUPERVISOR DE ENSINO - CSCF 444/2022 - Candidato consi-
derado APTO para exercício no cargo pleiteado para ingresso no 
serviço público após avaliação pericial.

ELCI BERTO TOLDATO - RG 23310732 - SUPERVISOR DE 
ENSINO - CSCF 427/2022 - Candidato INAPTO para exercício 
no cargo pleiteado para ingresso no serviço público, conforme 
constatado na avaliação medico pericial. Cabe ao interessado 
a interposição de Recurso no prazo de 05 dias a contar desta 
publicação, nos termos do artigo 53, § 2º da Lei nº 10.261/68.

GABRIEL PROCHNOU VIEIRA - RG 41357325 - SUPERVISOR 
DE ENSINO - CSCF 442/2022 - Candidato considerado APTO para 
exercício no cargo pleiteado para ingresso no serviço público 
após avaliação pericial.

INES ANTONIA TARTAROTTI NEPOMUCENO DUARTE - RG 
19684852 - SUPERVISOR DE ENSINO - CSCF 443/2022 - Candi-
dato considerado APTO para exercício no cargo pleiteado para 
ingresso no serviço público após avaliação pericial.

MAGALI ZAPAROLI PINEIRO - RG 19754678 - SUPERVISOR 
DE ENSINO - CSCF 440/2022 - Candidato considerado APTO para 
exercício no cargo pleiteado para ingresso no serviço público 
após avaliação pericial.

MIREILE OUTERO RIGO TARDELI - RG 29657129 - SUPER-
VISOR DE ENSINO - CSCF 441/2022 - Candidato considerado 
APTO para exercício no cargo pleiteado para ingresso no serviço 
público após avaliação pericial.

NEIVA LUCIANA TRAGUETA CAVALERO - RG 55992480 
- SUPERVISOR DE ENSINO - CSCF 438/2022 - Candidato consi-
derado APTO para exercício no cargo pleiteado para ingresso no 
serviço público após avaliação pericial.

ROBSON RICARDO DAL SANTO FARIA - RG 32842420 
- SUPERVISOR DE ENSINO - CSCF 437/2022 - Candidato consi-
derado APTO para exercício no cargo pleiteado para ingresso no 
serviço público após avaliação pericial.

ROSIMEIRE APARECIDA FERREIRA - RG 22417103 - SUPER-
VISOR DE ENSINO - CSCF 447/2022 - Candidato considerado 
APTO para exercício no cargo pleiteado para ingresso no serviço 
público após avaliação pericial.

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
CAUE RODRIGUES CIOFFI - RG 43724560 - PROFESSOR 

DOUTOR - CSCF 435/2022 - Candidato considerado APTO para 
exercício no cargo pleiteado para ingresso no serviço público 
após avaliação pericial.

  DESPACHO DO DIRETOR DO DPME 
PODER JUDICIARIO
ARIANE DEFENDI VICENTINI - 415758543 - Fica suspenso 

por 120 (cento e vinte) dias a contar de 07/03/2022, nos termos 
do artigo 53, inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do 
referido candidato ao cargo de ESCREVENTE TECN JUDICIARIO, 
do TRIBUNAL DE JUSTICA, observando-se o previsto no artigo 9º 
e parágrafos da Resolução SPG nº 18, de 29/04/15.

MARINA LIUTTI ANTONIOLI - 48358414 - Fica suspenso por 
120 (cento e vinte) dias a contar de 07/03/2022, nos termos do 
artigo 53, inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do refe-
rido candidato ao cargo de ESCREVENTE TECN JUDICIARIO, do 
TRIBUNAL DE JUSTICA, observando-se o previsto no artigo 9º e 
parágrafos da Resolução SPG nº 18, de 29/04/15.

 

 
 
 

Resumo de informações para fins de pagamento da indenização (UA Permanente) 
Considerando: 
 
1 – A data do deferimento da adesão do servidor ao Programa de Demissão Incentivada – PDI 
__/___/_____ (QUADRO 10); 
2 – A data de aptidão do exame médico demissional ____/____/______; 
3 – A data da vacância da função-atividade ou emprego público permanente ____/____/______ (dia 
1º do mês subsequente ao resultado do exame demissional); 
4 – O valor final apurado no QUADRO , referente à opção de indenização efetuada pelo servidor (a UA 
permanente deverá informar apenas uma das opções abaixo) 

A) 65% = R$ (valor da indenização) a ser pago até 30/06/2022. 
ou 

B) 80% = R$ (valor total da indenização) a ser pago em 36 parcelas fixas mensais de R$ (valor da 
parcela), sendo o pagamento da 1ª parcela até 30/06/2022 e as subsequentes no 5º dia útil 
de cada mês consecutivo. 

 
Encaminhe-se ao órgão pagador para as providências de sua alçada. 
 
 
 
_____________________                                                     ________________________________________________________ 
          Local e data                                                                                           Nome e assinatura do responsável pela unidade de recursos humanos 
 

Uso exclusivo do órgão pagador 
 

AVERBADO 
 

Pagamento da indenização (65%) em ____/____/______; (até 30/06/2022) 
OU 
Pagamento da indenização (80%) a partir de ____/____/______. (1ª parcela até 30/06/2022 e as 
subsequentes no 5º dia útil de cada mês consecutivo) 
 
 
Restitua-se à unidade de recursos humanos. 
 
_____________________                                                                 __________________________________________________ 
          Local e data                                                                                                        Nome e assinatura do servidor responsável pela averbação 
 

(verso do Anexo II) 

  

 

 
 

 

ANEXO III 

A que se refere a Instrução UCRH nº 03 de 07 de março de 2022 

 

PROGRAMA DE DEMISSÃO INCENTIVADA-PDI 
Lei nº 17.293, de 15 de outubro de 2020 e Decreto nº 66.548, DE 4 de março DE 2022 

1ª edição 

REQUERIMENTO DE EXONERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO OU DE DISPENSA DE FUNÇÃO-
ATVIDADE/EMPREGO PÚBLICO EM CONFIANÇA 

 

Eu, ______________________________________________, RG nº ___________________, 

CPF nº _____________________, em conformidade com o artigo 2º do Decreto nº 66.548, DE 4 de 

março DE 2022, Solicito: 

(    ) a exoneração do cargo de _______________, que exerço em comissão no(a) _________________, 

(   ) a dispensa da função-atividade/emprego público de ________________, que exerço em confiança 

no(a) ____________________, 

( ) a cessação da designação para responder pela função-atividade/emprego público de 

________________,  junto ao ____________________,  

Declaro que, em função da solicitação acima, retorno às minhas atividades na função-

atividade/emprego público de natureza permanente. 

 

Data, __________/_____________/___________ 

 

 

_______________________________________________________ 
Assinatura do servidor 

 

Ciente. 

Data, ______/_____/_______ 

 

 

 

 
 

_________________________________________ 
Nome e assinatura do superior imediato 

 

ANEXO IV 

A que se refere a Instrução UCRH nº 03, de 07 de março de 2022. 
 

PROGRAMA DE DEMISSÃO INCENTIVADA-PDI 
Lei nº 17.293, de 15 de outubro de 2020 e Decreto nº 66.548, DE 4 de março DE 2022 

1ª edição 

 

 

REQUERIMENTO DE DISPENSA DE FUNÇÃO-ATIVIDADE/EMPREGO PÚBLICO  

 

Eu, ______________________________________________, RG nº ___________________, 

CPF nº _____________________, em face do deferimento da adesão ao Programa de Demissão 

Incentivada-PDI de que trata a Lei nº 17.293, de 15 de outubro de 2020, solicito a dispensa da função-

atividade/emprego público de _________________________________________________, a partir de  

 
_________________________________________________________,  

  (1º dia do mês subsequente ao resultado do exame demissional) 

 

Data, __________/_____________/___________ 

 

 

_______________________________________________________ 
Assinatura do servidor 
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