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mente no HPS seria necessário que tivéssemos um convênio de 
um ano anterior e mais um ano subseqüente.

Perguntamos para a Comissão?
Após reunião com a Diretoria Geral desta Instituição 

Hospitalar, nos sugeriram que seria possível oficializar um con-
trato com um aditamento de Julho de 2010 à Julho de 2012 se 
comprometendo com o formulário 09 e 02 do Edital nº 003/10 
de Credenciamento do Curso de Especialização em Urgência e 
Emergência para Técnicos de Enfermagem a fornecer e cumprir 
os estágios com o Colégio Tableau de Jundiaí, TJundiaí Colégio 
LTDA.

Gostaríamos imensamente de capacitá-los pela importância 
da Urgência e Emergência desta rede Hospitalar.”

Resposta: O vínculo jurídico entre a Interessada e o Esta-
belecimento de Saúde é o de prestação de serviço referente à 
execução do Curso Técnico em Enfermagem, firmado no mínimo 
12 (doze) meses antes da data da publicação deste Edital e 
executado de forma ininterrupta. O aditamento descrito não 
comprova o vinculo na forma exigida pelo edital.

10) “Pergunto para a Comissão, se podemos adotar para as 
aulas teóricas a carga horária diária de 3horas e meia de teoria, 
ou se existe algum critério que especifique a carga horária das 
aulas teóricas? Em caso afirmativo, qual seria a carga horária de 
teoria diária estabelecida?”

Resposta: A distribuição da carga horária do curso é de 
responsabilidade da escola, mas devendo-se levar em consi-
deração que a execução do curso (360 horas relógio) é de, no 
máximo, 5 meses.

JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA

FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 
CONSUMIDOR - PROCON

Retificações
Do D.O. de 27-11-10
Comissão de Avaliação de Documentos e Arquivos, onde se 

lê: Edital de Eliminação de Documentos nº 008/2010, referente 
a protocolados de correspondências, total de 32 caixas/arquivos, 
leia-se: Termo de Eliminação de Documentos nº 09/2010.

Comissão de Avaliação de Documentos e Arquivos, onde se 
lê: Edital de Eliminação de Documentos nº 008/2010, referente a 
comunicação administrativa, total de 19 caixas/arquivos, leia-se: 
Termo de Eliminação de Documentos nº 10/2010.

Do D.O. de 29-11-10
Comissão de Avaliação de Documentos e Arquivos, onde se 

lê: Edital de Eliminação de Documentos nº 008/2010, referente 
a protocolados de correspondências, total de 32 caixas/arquivos, 
leia-se: Termo de Eliminação de Documentos nº 09/2010.

Comissão de Avaliação de Documentos e Arquivos, onde se 
lê: Edital de Eliminação de Documentos nº 008/2010, referente a 
comunicação administrativa, total de 19 caixas/arquivos, leia-se: 
Termo de Eliminação de Documentos nº 10/2010.

Comunicado
ANEXO II, a que se refere o artigo 27 do Decreto Nº 48.897, 

de 27 de agosto de 2004
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO e DEFESA DO CONSUMIDOR - 

PROCON/SP-17046
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS 

Nº 008/2010
O Coordenador substituto da Comissão de Avaliação de 

Documentos de Arquivo, instituída pela Portaria nº 23 de 
16/12/2002-publicada no D.O. em 17/12/02 e alterada pelas 
Portarias nº 29 de 07/10/2004-publicada em 09/10/2004, 
nº 30 de 27/10/2004-publicada em 28/10/2004, nº 32 de 
29/10/2004-publicada em 05/11/04, nº 33 de 17/11/2004-publi-
cada em 18/11/2004, nº 16 de 26/04/2005-publicada em 
28/04/05, nº 23 de 29/06/2005-publicada em 30/06/2005, 
nº 24 de 30/06/2005-publicada em 1º/07/2005, nº 18 de 
20/04/2006-publicada em 25/04/2006, nº 33 de 20/06/2006-publi-
cada em 22/06/2006, nº 43 de 20/07/2006-publicada em 
21/07/2006, nº 47 de 17/08/2006-publicada em 18/08/2006, 
nº 63 de 06/12/2006-publicada em 09/12/2006, nº 09 de 
02/04/2007-publicada em 04/04/2007, nº 19 de 17/09/2008-publi-
cada em 19/09/2008, nº 23 de 22/10/2008-publicada em 
25/10/2008, nº 19 de 14/08/2009 – publicada em 15/08/2009, 
nº 15 de 27/04/2010 – publicada em 29/04/2010, nº 35 de 
20/10/2010 – publicada em 22/10/2010, e nº 42 de 17/11/2010 
– publicada em 19/11/2010, todas publicadas no citado Diário 
Oficial do Estado de São Paulo nas respectivas datas, e, em con-
formidade com os prazos definidos na Tabela de Temporalidade 
de Documentos da Fundação Procon: atividades-fim faz saber 
a quem possa interessar que, a partir do 30º dia subseqüente 
à data de publicação deste Edital, a Fundação de Proteção e 
Defesa do Consumidor – Procon/SP eliminará os documentos 
abaixo relacionados. Os interessados poderão requerer às suas 
expensas, no prazo citado, o desentranhamento de documentos 
ou cópias de peças do processo, mediante petição, desde que 
tenha respectiva qualificação e demonstração de legitimidade 
do pedido, dirigida à Comissão de Avaliação de Documentos 
de Arquivo.

Função: 11 – Proteção e Defesa do Consumidor
Subfunção: 11.02 – Defesa dos Direitos dos Consumidores
Atividade: 11.02.01 – Encaminhamento e Acompanhamen-

to das Reclamações de Consumidores
Série documental: 11.02.01.02 – Ficha de Atendimento - FA
Data-Limite: 2004
Quantidade: (nº de caixas-arquivo/metros lineares) = 210 

caixas-arquivo/29,40 metros lineares, num total de 6.578 Fichas 
de Atendimento geradas no período.

Observações complementares: Fichas de Atendimento (FA) 
do Posto Sé para descarte do número 0204-000.003-1 à 0204-
203.545-6, cujo prazo de guarda (5 anos) declinou-se.

Função: 11 – Proteção e Defesa do Consumidor
Subfunção: 11.02 – Defesa dos Direitos dos Consumidores
Atividade: 11.02.01 – Encaminhamento e Acompanhamen-

to das Reclamações de Consumidores
Série documental: 11.02.01.02 – Ficha de Atendimento - FA
Data-Limite: 2005
Quantidade: (nº de caixas-arquivo/metros lineares) = 61 

caixas-arquivo/8,5 metros lineares, num total de 2.125 Fichas de 
Atendimento baixadas até 16/11/2005.

Observações complementares: Fichas de Atendimento (FA) 
de Posto Sé para descarte do número 0205-000.016-0 à 0205-
140.548-9, cujo prazo de guarda (5 anos) declinou-se.

Função: 11 – Proteção e Defesa do Consumidor
Subfunção: 11.02 – Defesa dos Direitos dos Consumidores
Atividade: 11.02.01 – Encaminhamento e Acompanhamen-

to das Reclamações de Consumidores
Série documental: 11.02.01.02 – Ficha de Atendimento - FA
Data-Limite: 2004
Quantidade: (nº de caixas-arquivo /metros lineares) = 39 

caixas-arquivo/5,46 metros lineares, num total de 1.337 Fichas 
de Atendimento geradas no período.

Observações complementares: Fichas de Atendimento (FA) 
do Posto Cartas para descarte dos números 0504-000.008-5 
a 0504-203.608-0, cujo prazo de guarda (5 anos) declinou-se.

Função: 11 – Proteção e Defesa do Consumidor
Subfunção: 11.02 – Defesa dos Direitos dos Consumidores
Atividade: 11.02.01 – Encaminhamento e Acompanhamen-

to das Reclamações de Consumidores
Série documental: 11.02.01.02 – Ficha de Atendimento - FA
Data-Limite: 2005
Quantidade: (nº de caixas-arquivo /metros lineares) = 6 

caixas-arquivo/0,84 metros lineares, num total de 197 Fichas de 
Atendimento baixadas até 16/11/2005.

Observações complementares: Fichas de atendimento (FA) 
do Posto Cartas para descarte do número 0505-000.074-9 a 

certificados de conclusão do Curso de Especialização, conforme 
Formulário 5.” (grifo nosso).

De acordo com o exposto, o secretário escolar necessita ser 
autorizado pelo profissional do sistema educacional que faz a 
supervisão da sua escola.

2) “Pelo presente, venho solicitar orientação acerca dos 
seguintes itens:

4.2.5 - CERTIDÃO DA FAZENDA ESTADUAL - ICMS
4.3.1 - CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA
Nestes dois casos, poderão ser feitas Declarações - Nega-

tivas, pois o IAMSPE é Órgão Público , Autarquia Estadual, 
sendo isento.”

Resposta: Quanto à certidão negativa de falências e con-
cordata (item 4.3.1), embora a Interessada não esteja sujeita 
a falência e concordata, se requerida a certidão é expedida 
pelo Distribuidor e não previsão no Edital de substituí-la por 
declaração.

3) “Favor confirmar se a entrega é ATÉ 08 de dezembro OU 
no dia 8 de dezembro, conforme abaixo;

3.1. As INTERESSADAS deverão apresentar todos os docu-
mentos descritos em IV, item 4 – Dos Documentos da Interes-
sada, deste Edital, em um único envelope a ser entregue na 
FUNDAP, na Rua Alves Guimarães n° 429, na Sala 402 – 4º 
andar, no dia 8 de dezembro de 2010 das 10:00 às 11:00 horas, 
sendo que a sessão pública de abertura dos envelopes ocorrerá 
às 11:15 horas nesta mesma data e local.”

Resposta: O recebimento dos envelopes no dia 08 de 
dezembro de 2010, será de 10:00 às 11:00 horas e a sessão 
pública de abertura dos envelopes será às 11:15 horas, no 
mesmo local. Quanto à entrega antecipada, via correio, ou 
diretamente na FUNDAP deverá ocorrer até a data e horário 
estabelecido neste Edital, não se responsabilizando a FUNDAP 
por entregas feitas após essa data e horário, independentemente 
de qualquer motivo, (item 3.2).

4) “Sou secretária do Colégio F, e no momento estamos nos 
credenciando no TEC SAÚDE para a especialização em Urgência 
Emergência para Técnicos em Enfermagem.

No formulário 5 pede a identificação do Secretário Escolar, 
acontece que quando ele pede pra preencher INSCRIÇÃO/
CADASTRO NA EDUCAÇÃO nao sabemos qual é essa inscrição 
para informar, pois o Colégio é uma escola privada e o unico 
cadastro que possuo é o no GDAE com apenas os dados do meu 
RG e senha, gostaria de saber se com o nº do meu RG consigo 
me cadastrar no formulário do TEC SAUDE.”

Resposta: No item IV., sub-item 4.4.7.5. consta: “Indicar o 
Secretário Escolar, que deverá ser um profissional com autori-
zação do sistema educacional ou respectivo órgão competente 
para verificação da documentação dos alunos e expedição de 
certificados de conclusão do Curso de Especialização, conforme 
Formulário 5.” (grifo nosso).

De acordo com o exposto, o secretário escolar necessita 
ser autorizado, para essa função, pelo profissional do sistema 
educacional que faz a supervisão da sua escola.

5) “Conforme Edital somente Técnicos funcionários dos 
hospitais vinculados com o colégio podem efetuar inscrição para 
o Curso de Especialização de Urgencia e Emergência, temos pro-
cura de interessados de outras instituições de saúde, inclusive 
de cuidadores que são trabalhadores autonômos, neste caso o 
que podemos fazer.”

Resposta: Nos termos do Edital, somente poderá ser 
ALUNO, o trabalhador do Estabelecimento de Saúde vinculado a 
Interessada, com ensino médio e curso técnico de enfermagem 
concluídos.

6) “Em observação as solicitações de documentos para 
o Credenciamento da Unidade Escolar, atendemos a todas as 
exigências, exceto que a Escola possui dois anos de existên-
cia, e já possuimos alguns alunos concluintes em Auxiliar de 
Enfermagem, Enfermagem do Trabalho e Segurançado Trabalho, 
aguardando a verificação do Supervisor de Ensino nos pron-
tuários dos alunos para sair a publicação no (GDAE). Nossa 
primeira turma de Técnico em Enfermagem concluirá o Curso 
em fevereiro de 2011.Gostaria de saber se poderemos participar 
deste processo de credenciamento ou se este fator nos impedirá. 
A Escola possui Contrato de Estágio com o SAMU de Cubatão, 
Hospital Beneficência Portuguesa de Santos, Hospital Santa Casa 
de Santos, Hospital Irmâ Dulce - Praia Grande, Crei São Vicente.
Possuimos um alto conceito de Ensino em nossa região, a Escola 
participa de vários eventos na cidade, zelamos pela qualidade de 
ensino, e pela formação dos futuros profissionais.”

Resposta: Nos termos do Edital, a Escola deverá apresentar 
documento do GDAE dos últimos cinco anos contendo, no 
mínimo, três turmas do Curso Técnico em Enfermagem (item IV. 
Condições prévias para o credenciamento, sub-item 4.4.5). Não 
serão credenciadas as Interessadas que não apresentarem os 
documentos citados no Edital.

7) “Gostaria de solicitar alguns esclarecimentos quando as 
seguintes critérios:

Apresentar o número total de turmas e de alunos previstos 
para o Curso de Especialização em Urgência e Emergência, 
direcionado aos Técnicos de Enfermagem..

Preencher, para cada turma a ser organizada, o total de 
alunos por turma previsto, a previsão de inicio e término da 
turma, identificando o município e endereço completo onde as 
turmas serão realizadas.

Pergunto: Qual é o intervalo de tempo para distribuirmos o 
número de turmas? Um ano? Dois anos? Qual é a previsão de 
duração desse projeto?”

Resposta: O intervalo de tempo para distribuir as turmas, 
após aprovação no processo de credenciamento, dependerá das 
necessidades da FUNDAP e a respectiva ordem de classificação. 
Após a FUNDAP emitir a Ordem de Serviço de Organização e 
Montagem das Turmas, as Escolas terão um prazo máximo de 
110 dias corridos para apresentar a organização de todas as 
turmas propostas nessa Ordem de Serviço.

O Decreto Estadual nº 53.848/08, de 19/12/2008, que insti-
tuiu o TECSAÚDE, estabelece o prazo de 3 anos para a execução 
do programa.

8) “Peço esclarecimentos sobre o cadastramento na fundap.
Os cursos precisam ser autorizados pela diretoria de ensino?
Os cursos que acontecerão em 2011 precisam ser cadastra-

dos até a data do dia 17/11/2010?”
Resposta: Uma das condições prévias para o credenciamen-

to (item IV) é a apresentação da cópia de documento comproba-
tório de autorização do Curso Técnico em Enfermagem emitido 
pelo órgão educacional competente (sub-item 4.4.2.).

Em relação ao questionamento: “Os cursos que aconte-
cerão em 2011 precisam ser cadastrados até a data do dia 
17/11/2010?”, solicitamos que a requerente especifique melhor 
qual a instancia do cadastro e o porque da data de 17/11/2010.

9) “Temos interesse no cadastramento, mas dúvidas sobre 
os prazos da documentação. Para cadastrar é preciso estar com 
o plano de curso já autorizado ou temos algum prazo para isso?

Resposta: Uma das condições prévias para o credencia-
mento (item IV – Condições prévias para o credenciamento) é 
apresentar cópia do Plano de Curso de Especialização em Urgên-
cia e Emergência, direcionado aos técnicos de enfermagem, 
protocolado ou aprovado pelo órgão educacional competente. 
(sub-item 4.4.7.)

10) De acordo com o Edital de Credenciamento do curso 
de Especialização em Urgência e Emergência para Técnicos de 
Enfermagem 003/10, informo V. Sª que na cidade de Jundiaí 
temos o Hospital Paulo Sacramento da rede Intermédica S/A, 
conhecido como HPS, com estrutura de grande porte, constituído 
de 06 andares e 10 Centros Clínicos e uma Unidade Específica 
para Remoções de Suporte Básico e Avançado de Vida. O Hospi-
tal Paulo Sacramento possuí conosco um Acordo de Cooperação, 
previamente encaminhado ao FUNDAP com data de ínicio do 
Convênio a partir de Julho/2010 com validade de um ano. Para 
a inserção dos técnicos de enfermagem que atuam profissional-

bem como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na 
forma da Lei nº 9.503/97).

3.1.1 Não serão aceitos protocolos nem cópias dos docu-
mentos citados, ainda que autenticadas, ou quaisquer outros 
documentos diferentes dos anteriormente definidos, inclusive 
carteira funcional de ordem pública ou privada.

3.1.2 Os documentos deverão estar em perfeitas condições, 
de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato.

3.1.3 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, 
no dia de realização da Prova Oral, documento de identidade 
original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apre-
sentado boletim ou documento que ateste o registro da ocor-
rência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) 
dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, 
compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão 
digital em formulário próprio.

3.1.4 A identificação especial será exigida, também, do 
candidato cujo documento de identificação gere dúvidas quanto 
à fisionomia, à assinatura ou à condição de conservação do 
documento.

3.2 A Fundação Carlos Chagas, objetivando garantir a lisura 
e idoneidade do Concurso Público e, zelando pelo interesse 
público e, em especial, dos candidatos, solicitará, quando da 
aplicação da prova, a autenticação digital na Folha de Identifica-
ção personalizada. Se por qualquer motivo, não for possível essa 
forma de identificação, o candidato deverá apor sua assinatura, 
em campo específico, por três vezes.

4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 Não haverá segunda chamada ou repetição de prova. O 

candidato não poderá alegar desconhecimento sobre a realiza-
ção da prova como justificativa de sua ausência.

4.1.1 O não comparecimento do candidato à prova, em 
qualquer etapa do Concurso, caracterizará desistência e resulta-
rá em sua eliminação do Concurso Público.

4.2 É importante, mas não obrigatório, levar o Cartão 
Informativo (se houver recebido) no dia da prova, pois ele 
contém dados necessários para melhor orientação do candidato 
a exemplo, o endereço do local em que fará prova, o horário de 
apresentação e etc.

4.3 Erros de digitação verificados no Cartão Informativo 
enviado ao candidato ou erros observados nos documentos 
impressos entregues ao candidato no dia de realização da 
prova, quanto a nome, número de documento de identidade, 
sexo, data de nascimento etc, deverão ser retificados por meio 
do site www.concursosfcc.com.br de acordo com as instruções 
constantes na página do presente Concurso, durante os dias 07 
a 10/12/2010.

4.3.1 O candidato que não solicitar as correções dos dados 
pessoais nos termos do item 4.3 deste Edital deverá arcar, 
exclusivamente, com as consequências advindas de sua omissão.

4.3.2 O atendimento às alterações solicitadas estará sujeito 
à análise de viabilidade.

4.4 O envio do Cartão Informativo dirigido ao candidato, 
ainda que extraviado ou por qualquer motivo não recebido, 
não desobriga o candidato do dever de consultar as disposições 
previstas no Edital de Abertura de Inscrições, no presente Edital 
de Convocação bem como no site www.concursosfcc.com.br da 
Fundação Carlos Chagas.

4.5 De acordo com o item 59, alínea “l” e subitens 59.1 e 
59.2 do Edital de Abertura de Inscrições:

4.5.1 Poderá ser excluído do Concurso o candidato que 
estiver fazendo uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico 
de comunicação como bip, telefone celular, relógios digitais, 
walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, smartphone, 
receptor, gravador ou outros equipamentos similares bem como 
protetores auriculares.

4.5.2 Por medida de segurança os candidatos deverão 
manter as orelhas visíveis à observação dos fiscais de sala 
durante a prova.

4.5.3 O candidato que estiver portando equipamento eletrô-
nico como os indicados no subitem 4.5.1 deste Capítulo, deverá 
desligá-lo antes do início da prova.

4.6 Os pertences pessoais dos candidatos, tais como: bolsas, 
sacolas, bonés, chapéus, gorros ou similares, equipamentos 
eletrônicos como os indicados no subitem 4.5.1 deste Capítulo 
deverão ser lacrados pelo candidato, antes do início da prova, 
utilizando saco plástico fornecido pela Fundação Carlos Chagas 
no dia da prova, exclusivamente para tal fim.

4.6.1 Os aparelhos eletrônicos deverão ser desligados pelo 
candidato e acondicionados no respectivo saco plástico antes 
de ser lacrado.

4.7 Os aparelhos eletrônicos deverão permanecer lacrados 
e desligados até a saída do candidato do local de realização 
da prova.

4.8 Em nenhuma hipótese será realizada qualquer prova 
fora do local, data e horário determinados.

CORREGEDORIA-GERAL 
DA DEFENSORIA PÚBLICA

Comunicado CGDP 24, de 30-11-2010
A Corregedora-Geral da Defensoria Pública do Estado de 

São Paulo, Márcia Regina Garutti, na condição de Presidente 
da Comissão de Acompanhamento de Estágio Probatório, 
COMUNICA a todos os relatores titulares convocados, o cance-
lamento por motivos supervenientes, da reunião marcada para 
o dia 02 de dezembro de 2010, às 11 (onze) horas, na sede da 
Corregedoria-Geral.

Deste modo, a reunião com os membros titulares fica rede-
signada para o dia 07 de dezembro de 2010, às 11 (onze) horas, 
na sede da Corregedoria-Geral.

Caso algum membro não possa comparecer, deverá comu-
nicar antecipadamente sua ausência pelo e-mail corregedoria@
defensoria.sp.gov.br, com a devida justificativa.

Editais
GESTÃO PÚBLICA

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 
ADMINISTRATIVO - FUNDAP

Comunicado nº 04/2010
Processo nº 1014/2010. Edital de Credenciamento nº 

003/2010, tendo por objetivo o credenciamento de entidades 
públicas e privadas para a prestação de serviços de ensino na 
execução do Curso de Especialização em Urgência e Emer-
gência, direcionado aos Técnicos de Enfermagem, no âmbito 
do TECSAÚDE – Programa de Formação de Profissionais de 
Nível Técnico para a Área de Saúde no Estado de São Paulo. 
A Comissão de Credenciamento da Fundap, responsável pelo 
processo de convocação e avaliação das interessadas para o 
credenciamento, designada pela Portaria Fundap nº 08/2010, de 
17/09/2010, para o julgamento do credenciamento em epígrafe, 
tendo vista os pedidos de esclarecimentos formulados por esco-
las interessadas, COMUNICA às solicitantes e demais interessa-
das, com base nas informações oferecidas pela Coordenação do 
Programa, o que segue:

l) Dúvidas: Sobre a Secretária Escolar - não tem registro do 
MEC, é cargo ocupado por funcionária contratada por regime 
CLT.

Resposta: No item 4., sub-item 4.4.7.5. consta: “Indicar o 
Secretário Escolar, que deverá ser um profissional com autori-
zação do sistema educacional ou respectivo órgão competente 
para verificação da documentação dos alunos e expedição de 

000239c ALEXANDRE DE OLIVEIRA DARUGE 0000000338393341
000257e ALEXANDRE MIURA IURA 0000000339441355
000290c ALICE DE MELLO VILELA 0000000294671055
000323c ALINE RODRIGUES PENHA 0000000323488134
000482a ANA LIVIA MOTTOLA 0000000296713508
000604k ANDERSON DE CASTRO OGRIZIO 0000000328982386
000716k ANDREA DA SILVA LIMA 0000000267353984
000773a ANDRESSA ALOISI CYRILLO 000000026241112X
000828k ANNA CECILIA SILVA FERREIRA DE OLIVEIRA 0000000281332356
000945d ARTHUR SOARES PINTO MOSER 0000000439126605
Data: 06/12/2010 às 13h30

Número Nome Documento

000964h AUGUSTO GUILHERME AMORIM SANTOS BARBOSA 0000000769717160
000966a AUREA MARIA DE OLIVEIRA MANOEL 0000000296143972
000972g BARBARA DE LIMA ISEPPI 0000000353342774
000752d BERNARDO FAEDA E SILVA 000000MG13936736
001061d BRUNA GONCALVES DA SILVA LOUREIRO 0000000132103938
001093f BRUNO CESAR DA SILVA 0000000204889885
001124b BRUNO GIRADE PARISE 000000028848048X
001240d CAMILA PARONETTI SILVA 0000000325136646
001303b CARLA PINHEIRO 000000043623922X
001337h CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA RABELO 0000000000129136
001382b CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA(SUB JUDICE) 0000000000079817
001419j CAROLINA DALLA VALLE BEDICKS 0000000449400293
001521a CECILIA CARDOSO SOARES 0000000324927150
Data: 07/12/2010 às 08h

Número Nome Documento

001522c CECILIA FONSECA BANDEIRA DE MELO 000000MG12311380
001533h CELSO ARAUJO SANTOS 0000000303610682
001728a CONRADO DE CARVALHO ARAUJO 000000MG11983124
001793a CRISTINA SON 0000000442297920
001821b DANIEL ARDEVINO FONSECA DO NASCIMENTO 0000000281748500
001851k DANIEL MOBLEY GRILLO 0000000124753401
002003f DANILO CAETANO SILVESTRE TORRES 0000000324675227
002016d DANILO MARTINS ORTEGA 0000000437344381
002036j DAVI MARCUCCI PRACUCHO 0000000283520036
002076k DEISE GOMES DA CUNHA 0000000120697230
002160k DIEGO GOULART DE FARIA (SUB JUDICE) 0000000440488394
002183a DIOGO CESAR PERINO 0000000326447611
002215j DOUGLAS RIBEIRO BASILIO 0000000271036485
Data: 07/12/2010 às 13h30

Número Nome Documento

002306b EDUARDO PALMA PELLEGRINELLI 0000000225380092
002384k ELISA MARIA RUDGE RAMOS 0000000349865590
002482k ERIC GUILHERME FERREIRA DE CARVALHO 0000000285715793
002500i ERIK SADDI ARNESEN 0000000358443118
002644k FABIO HENRIQUE ESPOSTO 0000000285057686
002668c FABIO PEREZ FERNANDEZ 000000032347049X
002670a FABIO ROBERTO MACHADO 0000000250169988
002724i FELIPE BALDUINO ROMARIZ 0000000343165478
002806k FERNANDA CUKIER DOS SANTOS 0000000201053121
002895c FERNANDO ARTACHO CARVALHO MARTINS 0000000303589085
002915e FERNANDO FERNANDES FRAGA 000000044238189X
002943j FERNANDO PINHEIRO GAMITO 0000000286384723
003253a GLAUCO MAZETTO TAVARES MOREIRA 0000000253484029
003295f GUILHERME DINIZ BARBOSA 000000MG10633883
Data: 08/12/2010 às 08h

Número Nome Documento

003360b GUSTAVO RODRIGUES MINATEL 0000000343215871
003548i ISABELA VELOSO MONREAL 0000000434631474
003780b JONAS ZOLI SEGURA 0000000341330334
003885e JOSE RODOLFO STUTZ CUNHA 0000000202476438
004264k LARISSA GRIMM BAKRI 0000000532323233
004276g LAURA BARBOSA RAVAGNANI 0000000004310371
004358i LEONARDO ARANTES VICENTINI 0000000278332845
004420j LETICIA FONSECA CUNHA 000000MG10997850
004489b LILIAN RODRIGUES MANO 0000000444666606
004496j LILIANE BRAGA LUZ OLIVEIRA 0000003074057922
004550a LIZANDRA RABELO DUARTE 0000000332399473
004636k LUCIANA DE OLIVEIRA MARCAIOLI 0000000293632455
004689j LUCIANO DAL SASSO MASSON 000000035067517X
Data: 08/12/2010 às 13h30

Número Nome Documento

004701g LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE 0000000351000707
004867h LUIZA LINS VELOSO 0000000114199102
004889g MAIARA CANGUCU MARFINATI 0000000429845261
004920h MANUELLA PAES DE A L DE O MATA PIRES
 (SUB JUDICE) 0000000001896063
004966j MARCELLI PENEDO DELGADO 0000000434587011
005131h MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA ROBERTO 0000000431585209
005371f MARIA TERESA CARNEIRO SANTOS CINTRA ZARIF 0000000826600263
005436h MARIANA SALOMAO CARRARA 0000000439913585
005499j MARINA COSTA CRAVEIRO SILVA 0000000340007023
005515d MARINA NEVES DE CAMPOS MELLO 0000000301931938
005537c MARIO EDUARDO BERNARDES SPEXOTO 0000000307526082
005607i MATHEUS BORTOLETTO RADDI 000000MG12979720
005735g MILENA JACKELINE REIS 0000000071888576
Data: 09/12/2010 às 08h

Número Nome Documento

005800c MURILO REZENDE DOS SANTOS 0000000281841391
005908a NELISE CHRISTINO DE CASTRO SANTOS 0000000012812307
006193b PAULO ANDRE COSTA CARVALHO MATOS 0000000MG7952029
006199c PAULO ARTHUR ARAUJO DE LIMA RAMOS 0000000002678348
006256k PAULO MAURICIO SIMAO FILHO 0000000000149784
006409j RAFAEL AUGUSTO PRESSUTO 0000000334799521
006442h RAFAEL GANDARA DAMICO 0000000278185794
006526c RAPHAEL BARBOSA BRAGA 0000000436990234
006685a RENATA OKANO GIMENES 0000000072079698
006686c RENATA OLIVA MONTEIRO 0000000441956361
006867g ROBERTA MARQUES BENAZZI VILLAVERDE 0000000341861844
006882c ROBERTA TONINI QUARESMA 0000000249034372
006971b RODRIGO FARAH REIS 0000000329146920
Data: 09/12/2010 às 13h30

Número Nome Documento

007040d RODRIGO TADEU BEDONI 0000000289795631
007242e SERGIO ANDRE WEISE CHINEZ 0000000244154521
007358b SIMONE LAVELLE GODOY DE OLIVEIRA 0000000444689102
007472k TAMARA DE PADUA CAPUANO 0000000439244596
007523b TATIANA MENDES SIMOES SOARES 0000000430895513
007653d THIAGO DE LUNA CURY 0000000435352672
007712e TIAGO FERNANDO DE SOUSA CAMPOS 0000000251790009
007786a VANESSA ALVES VIEIRA 0000000341714860
007866j VERONICA DOS SANTOS SIONTI 0000000329657203
007896h VINICIUS DA PAZ LEITE 0000000124327388
007922e VIRGINIA SANCHES RODRIGUES CALDAS CATELAN 0000000004253217
007924i VIRGINIA SILVEIRA MARTINS NEVES ROMA 0000000307092999
007947j VIVIAN MANTIC CORREIA 0000000341537858

2. DA PROVA ORAL
2.1 A Prova Oral consistirá na arguição dos candidatos a ela 

admitidos pelos membros da Banca Examinadora, sobre quais-
quer temas do programa das matérias previstas nos itens 69 a 
70 do Edital de Abertura de Inscrições e Instruções Especiais.

3. DA IDENTIFICAÇÃO
3.1 Somente será admitido à Prova Oral o candidato que 

estiver portando documento de identidade original que bem o 
identifique, como: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedi-
das pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Arma-
das, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; 
Cédula de Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade 
fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por força de 
Lei Federal, valem como documento de identidade, a exemplo 
das carteiras da OAB, CREA, CRM, CRC etc.; Certificado de 
Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, 


