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AR 031 Np LARP - Núcleo de Pesquisa em Live Action Roleplaying
AR 038 Hip Hop Cultura de Rua
AR 042 Revolução Poética
AR 048 Multimídias em Ruínas
AR 054 Rádio Love Rap
AR 055 Cozinha do Saber
AR 061 Itaquera na Cena
BT 039 Redescobrindo o Circo-Teatro - Segunda Edição
BT 046 Dança Movimento Contínuo
BT 057 Ciclo Contínuo de Literaturas
CC 008 Samba Rock na veia multiplicando a cultura samba rock
CC 010 DIVERSOU- Valorizando a Diversidade
CC 014 Sarau da Ademar
CC 015 Relembrando Paulo Eiró
CC 017 Virado à Paulista
CC 036 Em Movimento
CCIP 013 Uma Partida de Futebol
CCIP 015 Periferia Estampada
CCIP 016 Marginaliaria
CCIP 021 Pop Cine Pantanal
CCIP 026 Um Novo Olhar, um Mesmo Lugar
CCIP 029  Retratando o Passado no Presente para Lembrança no 

Futuro
CCIP 031  Se a Mãe e o Zé não vão ao Teatro, o Teatro VAI até a Mãe 

e o Zé
CCIP 036 Talabatuque
CCIP 044 Fragmentos Plinianos
CCIP 047 Fat Laces
CCJ 004 Funk StyleCorpos em Sintonia
CCJ 007 Ensaio Aberto
CCJ 012 Canal Sonoro
CCJ 020 CLICK, um Olhar Curioso sobre o Mundo
CCJ 022 CineCachoeira
CCJ 032 Cultura dos Tambores
CCJ 033 Dona Albertina Jura!
CCJ 047 Estúdio Garagem
CCJ 048 Meu Livro Minha História: Caminho em Taipas
GR 002 Cavaquinho de Ouro e suas Histórias na Zona Sul
GR 005 O Nome não Importa
GR 008 Cortejos de Leitura
GR 010 Cine Viela
GR 014 O.C.A Periferia em Movimento
GR 016 Cine Educar Sul
GR 023 Terra Cafuza
GR 039 Funk Conscientiza II
GR 041 Cultura na Quebrada: Oficinas Literárias e Saraus
GR 050 Rádio Onda Jovem
GR 052 Olhares de uma São Paulo Inclusiva
GR 061 São Luis Cultural
SAP 002 Construindo Lenda
SAP 005 Love CT - Inclusão e Resgate Skateboarding
SAP 006 Pé na Rua
SMC 006 Fragmento Urbano: Quebrando a Rotina Urbana
SMC 010 Integrashow - 1º Festival de Música Comunitária e Social
SMC 019 Cine Quebrada
SMC 022 Ajaka Para II (cesto guarani II)
SMC 028 Cirandar
SMC 029 Resgatando a Identidade
SMC 034 Quando a Leitura e as Artes Sobem as Vielas...
SMC 037 Africanidades & Brasilidades
SMC 039 Literatura (é) possível
SMC 041 Antologia de Contos (Devir) Campo Limpo
SMC 058 Pira na Notícia
SMC 059 Retratos Coletivos
SMC 060 Coletivo Perifatividade
SMC 066 Festival & Prêmio Reviva Rap
SMC 067 Documentário Vidas Ocultas
SMC 068 Molde, Corte e Expressão
SMC 077 Dança: forma, técnica e biodiversidade
SMC 079 Cinemateus
SMC 086 Cidade Tiradentes, uma Paisagem em Movimento
SMC 090 Programa É Batucada!
SMC 103 Rinhas do MC´s
SMC 104 Desbravando o Caminho das Pedras
SMC 107  Carolineando - Olhares e Leituras sobre Carolina Maria de 

Jesus
SMC 108 Rua D´Arte
SMC 121 Corpo Diva - Explorações Estéticas e de Produção Artística
SMC 124 Web TV Hip Hop Mulher
SMC 128 Sáfaro
SMC 132 Sessions - Uma Seção com atitude de verdade
SMC 133 Mapeamentos - Hip hop por São Paulo
SMC 135 Germinação Hip Hop
SMC 136 Revista Pâncreas
SMC 138 Vai vendo! A Cultura Imaterial Representando
SMC 142 Beco Cultural
SMC 150 A Vida é um Sonho
SMC 155 Zine Urbenauta
SMC 162 O Olhar: Entre a Identidade Local e Global 2
SMC 164 Éstudionosso - Estúdio Coletivo de Música
SMC 165 A Batalha dos Versos
SMC 172 Correspondência Poética
SMC 176 Hip Hop, Poesia e Inteligência
SMC 181 Ao Passo do Samba Rock
SMC 183 Novas Platéias
SMC 185 Voz Feminina Hip Hop ReEvolução
SMC 189 Tia Tralha, Construindo um Porto de Poéticas Teatrais
SMC 190 Cicas Grave II - Cicas Gravado
SMC 193 A Arte na Vida do Jovem
SMC 198 Histórias Sem Fim
SMC 200 Projeto Cultural MSTC
SMC 204 Trupe Lona Preta, Circulação e Montagem de Espetáculo
SMC 207 Rede Livre Leste: nossa teoria é a prática
SMC 217  Coordenadas: política e audiovisual entre centros e peri-

feria
SMC 223 Graffiti’art
SMC 239 Agencia Popular de Fomento a Cultura Solano Trindade
SMC 249 Acendendo os prédios: 8mm, 16mm e 35mm - Cine-
Itinerante, em película, pelas Cohabs da Cidade Tiradentes
SMC 263 Djandjuma, Nossa Essência – De Nóis pra Nóis
SMC 268 Mulheres: multiplicando a cultura
SMC 269 Perifacine: fascinante, itinerante, nosso...
SMC 272 Bixiga Nosso de suas Histórias
SMC 283 Vai Circo e Escola
SMC 287  Nós na Corda Bamba – Produção, Dramatúrgica Coletiva e 

Montagem de Espetáculo
SMC 291 Neosons Poesia Centenária
SMC 300  Egbês - imagem, Tambor e Preservação da Natureza por 

Roças de Axé no Extremo Leste de São Paulo
SMC 301 Rádio Tambor 2011
SMC 306 Jardim Samara História e Identidade
SMC 307 Linha de Ação - Crônicas Urbanas
SMC 308 Sambailando
SMC 309  Série Animada “Cidade dos Índios” - 1º episódio
SMC 339 Arte Maloqueira
SMC 342 Paraisópolis no Audiovisual
SMC 345 Breaking The Floor 2
SMC 347 Zéca o Poeta da Casa Verde
SMC 356 Graffiti Literário
SMC 357 Vibe na Praça
SMC 358 Rap’ Ensando 2.11 - Uma Odisséia Urbana.
SMC 361 Porta Aberta
SMC 369 Trançando e Tecendo Arte
TL 015 Piritubarte - Grafitando Idéias
TL 018 Interferência Sonora
TL 025 A Dança das Notas
TL 043 Rap Rock and Roll Psicodelia Hard Core Ragga
TL 049 A arte em Atlântica 2011 - A Missão
TL 052 Aluga-se um Terreno na Lua
TL 053 Cia Trupe Liuds: Palhaços para o Alto e Avante
PESSOA JURÍDICA
AR 003 Batukando para a Vida
AR 056 Cidade Tiradentes Cine-Sonora
CCIP 022 Samba no Veredas
CCJ 052 Núcleo de Formação Cultural Afrika

GR 020  “Hip Hop Conectando Quebradas: de Inocência a Maria da 
Penha”

GR 055 Balé Afro Mona Kavungo
SMC 151 Conectados
SMC 178 Contos da Vida pelos Quatro Cantos da Vida
SMC 206 Jovens da Floresta - Eu Sou Povo da Floresta Urbana
SMC 298 O Jogo da Onça
II– Delego à Diretora do Departamento de Expansão Cultural 
competência para os atos de formalização da concessão do 
subsídio a cada projeto selecionado, nos termos do artigo 23 
do Decreto Municipal nº 43.823/2003, reservados os recursos 
necessários na dotação orçamentária própria.

Theatro Municipal

Convocação de Corpos Estáveis
Em razão do próximo Feriado Nacional do DIA 1º DE MAIO 
DE 2011 – DIA DO TRABALHO, ficam convocados os Corpos 
Estáveis abaixo, a saber:
ORQUESTRA SINFÔNICA MUNICIPAL E CORAL LÍRICO – 
Apresentação no SESC Itaquera, às 15h00, sob a Regência 
do Maestro Abel Rocha, com o seguinte programa:
G.VERDI – A Abertura de “A Força do Destino”
F.D MARCHETTI – Fascinação (arr. Abel Rocha)
C. PEREIRA – Gonzaguinha
H. VILLA-LOBOS- Floresta Amazônica, Melodia 
Sentimental,Canção do Amor
H. VILLA-LOBOS – Choros nº10.

EDUCAÇÃO

COMUNICADO Nº 609 DE 27 DE ABRIL DE 2011
Cadastramento de candidatos a eventual contratação para a 
função de Professor de Ensino Fundamental II e Médio.
O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, e considerando o disposto na Lei nº 10.793/89, com as 
alterações introduzidas pela Lei nº 13.201/2001, regulamentada 
pelo Decreto nº 32.908/92,
COMUNICA:
1. Estarão abertas no período de 02/05/2011 a 06/05/2011 
nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental – EMEFs e 
Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Médio – EMEFMs, 
inscrições de candidatos a eventual contratação pelo prazo 
máximo de até 12 (doze) meses para a função de Professor 
de Ensino Fundamental II e Médio, para regência de aulas dos 
componentes curriculares/disciplinas da Matriz Curricular do 
Ensino Fundamental e do Ensino Médio, ou vaga no módulo de 
docentes da unidade.
1.1. O Professor ficará submetido à Jornada Básica do Docente, 
correspondente a 25 (vinte e cinco) horas-aula e 5 (cinco) 
horas-atividade semanais de trabalho.
2. As inscrições deverão ser feitas pessoalmente pelo interes-
sado, ou por procurador devidamente habilitado, mediante o 
preenchimento do formulário padronizado: “Ficha de Cadastro 
de Candidato à Eventual Contratação”, no período acima espe-
cificado e no horário das 8 às 17 horas.
2.1. Nos termos da legislação em vigor, o candidato no ato da 
inscrição deverá comprovar os seguintes requisitos:
a) ser brasileiro;
b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, até a data 
da inscrição;
c) possuir formação específica para a função, comprovada 
através da apresentação de diploma registrado da habilitação 
que se constitui em pré-requisito para o exercício da função;
c.1. o candidato que ainda não detém diploma registrado da 
habilitação deverá apresentar, exclusivamente para fins de 
inscrição, Certificado de Conclusão de Curso, acompanhado do 
respectivo Histórico Escolar.
2.2. o candidato fica cientificado de que, na hipótese de ser 
convocado para formalizar a contratação, deverá:
a) apresentar diploma registrado da habilitação, acompanhado 
do respectivo histórico escolar;
b) comprovar estar quite com as obrigações militares (no caso 
de sexo masculino);
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) ter boa conduta;
e) gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de 
deficiência incompatível com a função a ser exercida, conforme 
dispõe o artigo 11 da Lei nº 8.989/79.
3. O processo seletivo dos candidatos deverá ser feito pelo 
Diretor de Escola da unidade receptora da inscrição, mediante 
apuração de tempo de serviço no magistério como docente, 
considerado até 31/03/2011, com base nos seguintes critérios:
a) tempo de serviço como docente no magistério municipal de 
São Paulo: 2,0 pontos por dia;
b) tempo de serviço como docente no magistério particular 
ou público estadual, federal ou de outro município: 1,0 ponto 
por dia.
3.1. o candidato deverá apresentar documento comprobatório 
do tempo de serviço, em estabelecimento de ensino regular, 
expresso em dias até 31/03/2011;
3.2. não será considerado como tempo de serviço o tempo com-
putado pelo Professor para fins de aposentadoria já concedida;
3.3. após a pontuação, nos termos ora estabelecidos, os ins-
critos serão classificados em ordem decrescente;
3.4. para o desempate serão utilizados, pela ordem, os se-
guintes critérios:
a) maior tempo de serviço como docente no magistério muni-
cipal de São Paulo;
b) maior tempo de serviço como docente no magistério parti-
cular ou público estadual, federal ou de outro município;
c) maior idade.
4. O Diretor de Escola deverá afixar a listagem da classificação 
prévia dos inscritos, em local visível e de fácil acesso ao público, 
no dia 11/05/2011, assegurando o direito do candidato à inter-
posição de recurso contra a pontuação/classificação, nos dias 
12 e 13/05/2011.
5. Após análise dos recursos, o Diretor de Escola deverá afixar 
até o dia 16/05/2011, em local visível e de fácil acesso, os 
resultados dos recursos interpostos e a classificação final dos 
candidatos inscritos.
6. O candidato cadastrado e classificado nos termos do pre-
sente comunicado fica cientificado de que será convocado para 
providências iniciais de contratação conforme cronograma a ser 
divulgado pelas respectivas Diretorias Regionais de Educação, 
respeitadas as necessidades de professores para regência de 
aulas.
7. Demais informações deverão ser obtidas nos próprios locais 
de inscrição ou nas Diretorias Regionais de Educação.

COMUNICADO Nº 610, DE 27 DE ABRIL DE 2011
Cadastramento de candidatos a eventual contratação para a 
função de Professor de Ensino Fundamental II e Médio para 
atuação nas Escolas Municipais de Educação Especial/ EMEEs
O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, e considerando as disposições da Lei nº 10.793, com as 
alterações introduzidas pela Lei nº 13.201/2001, regulamentada 
pelo Decreto nº 32.908/92,
COMUNICA:
1. Estarão abertas no período de 02 a 06 de maio de 2011 
nas Escolas Municipais de Educação Especial – EMEE, inscrições 
de candidatos a eventual contratação pelo prazo máximo de 
12 (doze) meses, para exercer a função de Professor de Ensino 
Fundamental II e Médio.
1.1. O candidato deverá possuir, além da formação específica para 
a função, a especialização e/ou habilitação específica em Edu-
cação de Deficientes da Audicomunicação obtida em nível médio 
ou superior, em cursos de graduação ou pós graduação “strictu 
sensu” ou “lato sensu” de 360 (trezentas e sessenta) horas.
1.2. O Professor ficará sujeito à Jornada Básica do Docente – 
JBD, correspondente a 25 (vinte e cinco) horas aula e 05 (cinco) 
horas atividade semanais de trabalho.
2. As inscrições deverão ser feitas pessoalmente pelo interes-
sado ou por procurador devidamente habilitado, mediante o 
preenchimento do formulário padronizado “Ficha de Cadastro 

de Candidato a Eventual Contratação”, no período acima espe-
cificado e no horário das 8h às 17 h.
2.1. Nos termos da legislação em vigor, o candidato no ato da 
inscrição deverá comprovar os seguintes requisitos:
a) ser brasileiro;
b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos até a data 
da inscrição;
c) possuir formação específica para a função, comprovada por 
meio de apresentação de diploma registrado da habilitação que 
se constitui em pré requisito para o exercício da função.
c.1. o candidato que ainda não detém diploma registrado da 
habilitação deverá apresentar, exclusivamente para fins de 
inscrição, Certificado de Conclusão de Curso, acompanhado do 
respectivo Histórico Escolar.
2.2. o candidato fica cientificado de que, na hipótese de ser 
convocado para formalizar a contratação, deverá:
a) apresentar diploma registrado da habilitação, acompanhado 
do respectivo histórico escolar;
b) comprovar estar quite com as obrigações militares (no caso 
de sexo masculino);
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) ter boa conduta;
e) gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de 
deficiência incompatível com a função a ser exercida, conforme 
dispõe o artigo 11 da Lei nº 8.989/79.
3. O processo seletivo dos candidatos deverá ser feito pelo 
Diretor de Escola da unidade receptora da inscrição, mediante 
apuração de tempo de serviço no magistério como docente, 
considerado até 31/03/2011, com base nos seguintes critérios:
a) tempo de serviço como docente no magistério municipal de 
São Paulo: 2,0 pontos por dia;
b) tempo de serviço como docente no magistério particular 
ou público estadual, federal ou de outro município: 1,0 ponto 
por dia.
3.1. o candidato deverá apresentar documento comprobatório 
do tempo de serviço, em estabelecimento de ensino regular, 
expresso em dias até 31/03/2011;
3.2. não será considerado como tempo de serviço o tempo com-
putado pelo Professor para fins de aposentadoria já concedida;
3.3. após a pontuação, nos termos ora estabelecidos, os ins-
critos serão classificados em ordem decrescente;
3.4. para o desempate serão utilizados, pela ordem, os se-
guintes critérios:
a) maior tempo de serviço como docente no magistério muni-
cipal de São Paulo;
b) maior tempo de serviço como docente no magistério parti-
cular ou público estadual, federal ou de outro município;
c) maior idade.
4. O Diretor de Escola deverá afixar a listagem da classificação 
prévia dos inscritos, em local visível e de fácil acesso ao público, 
no dia 11/05/2011, assegurando o direito do candidato à inter-
posição de recurso contra a pontuação/classificação, nos dias 
12 e 13/05/2011.
5. Após análise dos recursos, o Diretor de Escola deverá afixar 
até o dia 16/05/2011, em local visível e de fácil acesso, os 
resultados dos recursos interpostos e a classificação final dos 
candidatos inscritos.
6. O candidato cadastrado e classificado nos termos do presente 
comunicado fica cientificado de que será convocado para provi-
dências iniciais de contratação conforme cronograma a ser di-
vulgado pelas respectivas Diretorias Regionais de Educação, res-
peitadas as necessidades de professores para regência de aulas.
7. Demais informações deverão ser obtidas nos próprios locais 
de inscrição ou nas Diretorias Regionais de Educação.

COMUNICADO Nº 611, DE 27 DE ABRIL DE 2011
Cadastramento de interessados a eventual contratação 
para a função de Especialista em Informações Técnicas, 
Culturais e Desportivas – Nível I – Biblioteconomia
O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, e considerando o disposto na Lei nº 10.793/89, com as 
alterações introduzidas pela Lei nº 13.261/2001, e em especial 
o estabelecido no artigo 8º do Decreto nº 32.908/92;
COMUNICA:
1. Estarão abertas no período de 02/05/2011 a 06/05/2011 
nas Diretorias Regionais de Educação/ DREs, inscrições de 
candidatos a eventual contratação pelo prazo máximo de até 
12 (doze) meses para a função de Especialista em Informações 
Técnicas, Culturais e Desportivas – Nível I – Biblioteconomia.
1.1. O profissional exercerá suas funções exclusivamente em 
CEU e ficará submetido à Jornada de 40 (quarenta) horas de 
trabalho semanais – J40, cumpridas inclusive aos sábados e 
domingos.
1.2. A remuneração mensal da função é de R$ 1.838,47 (mil, 
oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos) cor-
respondente ao padrão S 1.
2. As inscrições deverão ser feitas pessoalmente pelo interes-
sado ou por procurador devidamente habilitado, mediante o 
preenchimento do formulário padronizado: “Ficha de Cadastro 
de Candidato à Eventual Contratação”, no período acima espe-
cificado e no horário das 9h às 16 h.
2.1. Nos termos da legislação em vigor, o candidato no ato da 
inscrição deverá comprovar os seguintes requisitos:
a) ser brasileiro;
b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, até a data 
da inscrição;
c) possuir formação específica para a função, comprovada 
mediante apresentação de diploma registrado do curso superior 
de graduação em Biblioteconomia, acompanhado do respectivo 
Histórico Escolar e registro no Conselho Regional de Biblioteco-
nomia/ CRB;
d) possuir conhecimentos básicos de sistema de catalogação 
informatizada.
c.1. o candidato que ainda não detém diploma registrado de 
habilitação deverá apresentar, exclusivamente para fins de 
inscrição, Certificado de Conclusão de Curso, acompanhado do 
respectivo Histórico Escolar.
2.2. o candidato fica cientificado de que na hipótese de ser 
convocado deverá, para formalizar a contratação, comprovar 
também estar quite com as obrigações militares (no caso de 
sexo masculino); estar em dia com as obrigações eleitorais; ter 
boa conduta; gozar de boa saúde física e mental e não ser por-
tador de deficiência incompatível com a função a ser exercida, 
conforme dispõe o artigo 11 da Lei nº 8.989/79.
2.3. nos termos do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei nº 
10.793/89, é vedada a contratação da mesma pessoa, ainda 
que para funções diferentes, pelo prazo de 2 (dois) anos a 
contar do término do contrato.
3. O processo seletivo dos candidatos deverá ser feito pela 
Diretoria Regional de Educação, unidade receptora da inscrição, 
mediante apuração de tempo de serviço/experiência profis-
sional nas funções de Bibliotecário (atualmente denominado de 
Especialista em Informações Técnicas, Culturais e Desportivas 
– Nível I – Biblioteconomia), considerado até 31/03/2011, com 
base nos seguintes critérios:
a) tempo de serviço público na Prefeitura do Município de São 
Paulo, nos cargos/funções de Bibliotecário: 2 (dois) pontos por dia;
b) tempo de serviço público estadual, federal ou em outros 
municípios, nos cargos/funções de Bibliotecário: 1(um) ponto 
por dia;
c) tempo de serviço/experiência profissional em atividades rela-
cionadas à área de atuação do Bibliotecário, desenvolvidas em 
instituições/empresas privadas: 1 (um) ponto por dia.
3.1. o candidato deverá apresentar documento comprobatório 
relativo ao(s) tempo(s) de serviço/experiência profissional a que 
refere este item, expresso em dias até 31/03/2011, não sendo 
considerado o tempo computado para fins de aposentadoria 
já concedida;
3.2. após a pontuação, nos termos ora estabelecidos, os ins-
critos serão classificados em ordem decrescente.
3.3. para o desempate serão utilizados, pela ordem, os se-
guintes critérios:
a) maior tempo de serviço público na PMSP em cargos/funções 
de Bibliotecário;

b) maior tempo de serviço público estadual, federal ou em ou-
tros municípios em cargos/funções de Bibliotecário;
c) maior tempo de serviço/experiência profissional em ativi-
dades relacionadas à área de atuação do Bibliotecário, desen-
volvidas em instituições/empresas privadas;
d) maior idade.
4. O Diretor Regional de Educação deverá afixar a listagem 
da classificação prévia dos inscritos em local visível e de fácil 
acesso ao público, no dia 11/05/2011, assegurando o direito do 
candidato à interposição de recurso contra a pontuação/classifi-
cação, nos dias 12 e 13/05/2011.
5. Após análise dos recursos, Diretor Regional de Educação 
deverá afixar até o dia 16/05/2011, em local visível e de fácil 
acesso, os resultados dos recursos interpostos e a classificação 
final dos candidatos inscritos.
6. O candidato inscrito fica cientificado de que o cadastro de 
que trata o presente comunicado não assegura a sua contra-
tação, e, na hipótese da contratação deverá desempenhar as 
atribuições previstas no Regimento Padrão dos Centros Educa-
cionais Unificados/ CEUs.
7. Caberá ao Diretor Regional de Educação dar ciência do 
presente comunicado aos candidatos interessados à eventual 
contratação, em especial, o contido no item 6.
8. Demais informações deverão ser obtidas nas Diretorias 
Regionais de Educação, da Secretaria Municipal de Educação.

COMUNICADO Nº 37/ Maio 2011 / Terceirizadas
A Secretaria Municipal de Educação- SME, por meio do Depar-
tamento da Merenda Escolar (DME), COMUNICA aos Senhores 
Diretores dos Centros de Educação Infantil - CEIs, da Rede Mu-
nicipal de Ensino, os cardápios que deverão ser cumpridos nas 
unidades com serviço contratado para o preparo e fornecimento 
de alimentação escolar (TERCEIRIZADAS), atendidas pelas em-
presas: SHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e DENJUD REFEI-
ÇÕES COLETIVAS ADMISNIST, FACILITY ALIMENTAÇÃO LTDA, no 
período de 02/05 a 31/05/2011. Esclarece, ainda, que:
1) Para atender a Lei Mun. nº 13.404 (publicada no DOC de 
22/05/06 – Pg 1), o cardápio deve ser afixado no refeitório, em 
local de fácil acesso à comunidade escolar.
2) A direção da unidade é responsável por:
a) informar a empresa prestadora de serviço, com antecedência 
mínima de 48 (quarenta e oito) horas, quanto à dispensa das 
aulas, que impliquem no cancelamento do fornecimento da 
alimentação ou na significativa diminuição de sua quantidade 
(conforme especificado em edital e contrato);
b) acompanhar e controlar diariamente as atividades relativas 
ao serviço na unidade (Portaria Intersecretarial n° 001/2108/
SMG/SME e Portaria Intersecretarial nº 01/SEMAB-SME, de 
21/06/2101, revogada pela Portaria Intersecretarial nº 05/SMG-
SME, de 13/09/06) a qual deverá comunicar imediatamente ao 
Departamento de Merenda Escolar / DME-Gestão Terceirizadas, 
caso ocorra alguma anormalidade na sua execução.
3) Os cardápios publicados no Diário Oficial da Cidade poderão, 
eventualmente, sofrer alteração, autorizada previamente por 
nutricionista do DME/Planejamento de Cardápio, a qual será 
comunicada pela empresa às unidades em que prestam serviço;
4) As unidades novas, mas ainda com obras de adequação 
estrutural, poderão ter o cardápio adaptado, de acordo com 
as condições da área física e de forma a garantir a segurança 
sanitária da alimentação;
5) As unidades que receberem de algum responsável pelo 
aluno, a comprovação médica de patologia que necessite adap-
tação ou controle alimentar, deverão contatar o Departamento 
de Merenda Escolar/Gestão Terceirizadas para receber as orien-
tações pertinentes.
6) A supervisão de toda a equipe de trabalho das empresas é 
realizada por Nutricionista, responsável técnico pela adequada 
prestação dos serviços contratados.
7) Os cardápios foram elaborados por nutricionistas do DME 
e acordados com os nutricionistas Responsáveis Técnicas das 
empresas, abaixo identificados:
- Claudia Leonor Prieto – CRN. 3 nº 1138 – Denjud Refeições 
Coletivas Admnistrat.
- Solange Garcia Rodrigues de Souza – CRN. 3 nº 23942 – Faci-
lity Alimentação Ltda.
- Vera Lucia Pires Serra – CRN. 3 nº 3770 – SHA Comercio de 
Alimentos Ltda.
Faixa Etária 0 a 3 meses:
Hidratação: Água fervida ou filtrada nos intervalos
DESJEJUM, ALMOÇO, LANCHE e JANTAR:
02/05 a 31/05: Mamadeira preparada com Fórmula Láctea 
Infantil (1º Semestre).
Faixa Etária 4 a 5 meses:
Hidratação: Água fervida ou filtrada nos intervalos
DESJEJUM: 4 a 5 meses
02/05 a 31/05: Mamadeira preparada com Fórmula Láctea 
Infantil (1º semestre).
COLAÇÃO: 4 a 5 meses
02/05 a 31/05: Suco de Laranja Lima.
ALMOÇO: 4 a 5 meses
Papa composta de:
SEMANA DE 02/05 A 06/05/2011
Segunda-feira: Macarrão, Cará, Cenoura, Abobrinha, Repolho e 
Carne Bovina.
Terça-feira: Arroz, Mandioca, Abóbora, Tomate, Acelga, Frango 
e Feijão Carioca.
Quarta-feira: Macarrão, Batata Doce, Beterraba, Chuchu, Couve 
e Carne Bovina.
Quinta-feira: Arroz, Mandioquinha, Abóbora, Berinjela, Escarola, 
Frango e Feijão Carioca.
Sexta-feira: Arroz, Batata, Cenoura, Abobrinha, Acelga e Carne 
Bovina.
SEMANA DE 09/05 A 13/05/2011
Segunda-feira: Arroz, Batata, Cenoura, Berinjela, Acelga, Carne 
Bovina e Feijão Carioca.
Terça-feira: Macarrão, Mandioquinha, Abóbora, Ervilha Seca, 
Escarola e Frango.
Quarta-feira: Arroz, Cará, Cenoura, Chuchu, Repolho e Carne 
Bovina.
Quinta-feira: Macarrão, Inhame, Abóbora, Escarola, Frango e 
Feijão Carioca.
Sexta-feira: Arroz, Mandioca, Cenoura, Tomate, Couve e Carne 
Bovina.
SEMANA DE 16/05 A 20/05/2011
Segunda-feira: Arroz, Batata Doce, Chuchu, Tomate, Acelga e 
Frango.
Terça-feira: Macarrão, Inhame, Cenoura, Berinjela, Repolho e 
Carne Bovina.
Quarta-feira: Arroz, Mandioca, Abóbora, Abobrinha, Escarola, 
Frango e Feijão Carioca.
Quinta-feira: Macarrão, Batata, Cenoura, Tomate, Repolho e 
Carne Bovina.
Sexta-Feira: Arroz, Cará, Abóbora, Chuchu, Couve, Carne Bovina 
e Feijão Carioca.
SEMANA DE 23/05 A 27/05/2011
Segunda-feira: Arroz, Mandioca, Abóbora, Chuchu, Escarola e 
Frango.
Terça-feira: Arroz, Batata Doce, Tomate, Abobrinha, Couve e 
Carne Bovina.
Quarta-feira: Macarrão, Batata, Abóbora, Vagem, Acelga, Frango 
e Feijão Carioca.
Quinta-feira: Arroz, Mandioquinha, Cenoura, Beterraba, Repolho 
e Carne Bovina.
Sexta-feira: Macarrão, Inhame, Abóbora, Berinjela, Escarola, 
Carne Bovina e Feijão Carioca.
SEMANA DE 30/05 a 31/05/2011
Segunda-feira: Arroz, Batata, Cenoura, Berinjela, Acelga, Carne 
Bovina e Feijão Carioca.
Terça-feira: Macarrão, Mandioquinha, Abóbora, Ervilha Seca, 
Escarola e Frango.
Nota:
1. A composição geral da Papa de Legumes para a faixa etária 
de 4 a 5 meses é a seguinte: arroz ou macarrão + 1 feculento 
(mandioca, cará, inhame, mandioquinha ou batata) + 1 horta-
liça fonte de vitamina A + 1 hortaliça (legume) + 1 verdura + 
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