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-cópia da Certidão de Nascimento e/ou Casamento;
-cópia da Cédula de Identidade – RG (não é aceita a carteira 

de habilitação para fins acadêmicos);
-cópia do CPF;
-cópia do Título de Eleitor;
-cópia do Certificado de Reservista;
-cópia do passaporte para os candidatos estrangeiros;
-cópia frente e verso do diploma de curso superior, certifi-

cado de conclusão com colação de grau ou declaração da Ins-
tituição de Ensino de que o candidato cursa o último semestre;

-cópia do histórico escolar do curso superior;
-"curriculum vitae" – modelo obrigatório (disponível no 

site: http://prpg.usp.br/quimica-rp – Pós-Graduação: Formulá-
rios);

-duas cartas de recomendação emitida por docentes da 
USP ou de outra Universidade reconhecida pelas agências de 
fomentos.

Para o Nível de Doutorado Direto:
-requerimento de inscrição (disponível no site: http://prpg.

usp.br/quimica-rp – Pós-Graduação: Formulários);
-termo de compromisso do futuro orientador (disponível no 

site: www.ffclrp.usp.br – Pós-Graduação: Formulários);
-declaração de Exame de Proficiência em Língua Ingle-

sa realizado gratuitamente pelo próprio programa em datas 
previamente divulgadas no site http://prpg.usp.br/quimica-rp. 
Alternativamente serão aceitos os seguintes certificados: TOEFL, 
pontuação: - Paper based test: 500 pontos - Computer based 
test: 190 pontos - Internet based test: 64 pontos; IELTS: nota 5,5; 
Cambridge: nível FCE C; Michigan: nível ECPE, WAP: 50 pontos.

-cópia da Certidão de Nascimento e/ou Casamento;
-cópia da Cédula de Identidade – RG (não é aceita a carteira 

de habilitação para fins acadêmicos);
-cópia do CPF;
-cópia do Título de Eleitor;
-cópia do Certificado de Reservista;
-cópia do passaporte para os candidatos estrangeiros;
-cópia frente e verso do diploma de curso superior;
-cópia do histórico escolar do curso superior;
-"curriculum vitae" – modelo obrigatório (disponível no site: 

http://prpg.usp.br/quimica-rp – Pós-Graduação: Formulários);
-duas cartas de recomendação emitida por docentes da USP 

ou de outra Universidade reconhecida pelas agências de fomentos.
-uma via do Projeto de Pesquisa.
Os candidatos que se inscreverem com documentação incom-

pleta, ou não atenderem as exigências de inscrição da Área, terão 
suas inscrições indeferidas pela coordenação do programa.

O processo seletivo para o nível de mestrado ou doutorado 
direto será realizado em duas etapas. Na primeira etapa os candi-
datos serão submetidos a uma prova escrita de conhecimento em 
Química Geral, com 4 questões obrigatórias, e 4 questões especí-
ficas nas especialidades Bioquímica, Biotecnologia, Química Ana-
lítica, Química Inorgânica, Química Orgânica e Físico-Química. 
Serão sugeridas 12 questões específicas, duas de cada área, das 
quais o candidato optará por 4 questões de qualquer área. Esta 
prova terá caráter eliminatório sendo considerados aptos os alu-
nos que obtiveram nota igual ou superior a 5,0 (cinco) ou 80% da 
nota média obtida pela totalidade dos candidatos.

A prova escrita será realizada no dia 14-12-2013, sexta-
feira, a partir das 08h, com duração mínima de 2 horas e máxi-
ma de 4 horas, no Departamento de Química da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto.

Os candidatos considerados aptos na primeira etapa esco-
lherão um orientador, a partir de uma lista divulgada previa-
mente pelo programa. O candidato terá 3 dias corridos após a 
divulgação dos resultados da 1ª etapa, para informar o nome do 
seu orientador, através do e-mail dq-pg-quimica@ffclrp.usp.br. 
É recomendado que um contato prévio já tenha sido mantido 
entre o candidato e o futuro orientador.

Na segunda etapa, a prova corrigida pela banca examinado-
ra, o currículo do candidato e as duas cartas de recomendação 
serão enviados para análise pelo orientador escolhido, o qual 
poderá opcionalmente realizar uma entrevista com o candidato. 
Com base em sua análise, o orientador emitirá um parecer sobre 
o candidato e uma declaração de aceitação (se for o caso). O 
candidato poderá, dentro do prazo previsto para indicação de 
orientador, escolher mais de uma opção de nomes da lista de 
orientadores previamente divulgada no site http://prpg.usp.br/
quimica-rp. A não aceitação por nenhum dos orientadores do 
programa implicará na eliminação do candidato independente-
mente da nota da prova escrita.

Programa da prova escrita.
Química Geral - Bibliografia sugerida: Loreta Jones e Peter 

Attikins – Princípios da Química: Questionando a vida moderna 
e o meio ambiente.

-Ligações Químicas
-Teoria Atômica
-Estequiometria
-Propriedades Periódicas
-Gases, sólidos e líquidos e mudanças de estado
-Cinética Química
Especialidades:
Bioquímica:
-Enzimas
-Estrutura de Proteínas
-Bibliografia: D.L. Nelson e M.M. Cox. Lehninger - Princípios 

de Bioquímica. 4a. Ed. 2007. Editora Sarvier
Biotecnologia:
-Tecnologia do DNA recombinante Referência: James D. 

Watson; Tania A. Baker; Stephen P. Bell; Alexander Gann; Richard 
Losick; Michael Levine (2006). Biologia Molecular do Gene. 
Quinta edição, Artmed Editora.

-Cinética de processos fermentativos Referência: BORZANI, 
W.; SCHMIDELL, W.; LIMA, U. A.; AQUARONE, E. Biotecnologia 
industrial – fundamentos. São Paulo: Edgard Blücher, 2001.

Química Orgânica:
-Estrutura de compostos orgânicos: propriedades físicas, 

estereoquímica e análise espectrométrica.
-Funções orgânicas: preparação e reações de compostos 

orgânicos.
-Bibliografia Sugerida:
1. M. G. Constantino, Química Orgânica, Volumes 1, 2 e 3, 

LTC - Livros Técnicos e Científicos Editora: Rio de Janeiro, 2008.
2. Organic Chemistry, Jonathan Clayden, Nick Greeves, 

Stuart Warren, 2 edição, Oxford, 2012| ISBN-10:0199270295
3. P.Y. Bruice, Química Orgânica, Volumes 1 e 2 4a edição 

(traduzida da 4a edição original), Pearson Prentice Hall: São 
Paulo, 2006.R. Morrison, R. Boyd, Química Orgânica, 13ª edição 
(traduzida da 6ª edição original), Fundação Calouste Gul-
benkian: Lisboa, 1996.

4. J. McMurry, Química Orgânica, Volumes 1 e 2, 6a edição 
norte-americana (tradução técnica de A. F. Nogueira e I. A. Baga-
tin), Pioneira-Thomson Learning: São Paulo, 2005.

5. T. W. G. Solomons, C. B. Fryhle, Organic Chemistry, 9th 
edition, John Wiley & Sons: New York, 2007.

Físico-Química
-Termodinâmica
-Bibliografia: ATKINS – Físico-Química - 7ª Edição – Editora 

LTC - Peter Attikins e Julio de
Paula
Química Inorgânica:
-Química de Coordenação: Teorias de Ligação e Espectros-

copia Eletrônica.
Química Analítica:
-Equilíbrio Químico: ácido-base; de óxi-redução; complexo-

metria e de precipitação.
-Bibliografia: - Skoog, D.A.; West, D.M.; Holler, F.J. & Crouch, 

S.R. - "Fundamentos de Química Analítica", 8ª ed, (Grassi, M.T. – 
tradutor e Célio Pasquini, revisão), São Paulo, Pioneira – Thomp-
son Learning (2006), 999 p. + apêndices. ISBN 85-221-0436-0

-cópia do CPF;
-cópia do Título de Eleitor;
-cópia do Certificado de Reservista;
-cópia do passaporte para os candidatos estrangeiros;
-cópia frente e verso do diploma de curso superior;
-cópia do histórico escolar do curso superior;
-cópia frente e verso do Diploma de Mestre, ou Certificado 

de Conclusão acompanhado da declaração da Portaria de 
Reconhecimento do curso, ou declaração do atual orientador 
certificando que a defesa da Dissertação ocorrerá no semestre 
para o qual o candidato está se inscrevendo.

-cópia do histórico escolar do mestrado;
-"curriculum vitae" – modelo obrigatório (disponível no 

site: www.ffclrp.usp.br – Pós-Graduação: Formulários);
-uma via do Plano de Pesquisa – Limitado em no máximo 

20 páginas - (obrigatoriamente deverá conter: Capa contendo: 
nome do candidato, nome do orientador, título do projeto, órgão 
financiador e nº do processo. No projeto apresentar: Introdução, 
Material e Métodos, Objetivos claramente definidos, Cronogra-
ma de Execução e Referências Bibliográficas).

Os candidatos que se inscreverem com documentação 
incompleta, ou não atenderem às exigências de inscrição da 
Área, terão suas inscrições indeferidas pela coordenação.

As vagas estão condicionadas à aceitação dos orientadores 
devidamente credenciados, obedecidos aos critérios estabeleci-
dos pela Área, quanto ao número máximo de orientandos por 
orientador.

Aos candidatos, em nível de mestrado, cujas inscrições 
foram deferidas pela Comissão Coordenadora do Programa, o 
Exame de Seleção será realizado através de: 1) Prova Conheci-
mentos Gerais em Entomologia. 2) Prova escrita de Proficiência 
em Inglês, onde serão avaliados: a) conhecimento da língua; b) 
capacidade de interpretação. Nota Mínima deverá ser superior 
ou igual a 7,0 (sete inteiros). Permitido o uso de dicionário. Serão 
convidados docentes dessas áreas que formularão perguntas 
que privilegiem o raciocínio crítico e não meramente a repetição 
de conceitos. Média Mínima deverá ser superior ou igual a 7,0 
(sete inteiros). A bibliografia será indicada a cada semestre pela 
Banca Examinadora e será disponibilizado pelo do Curso de Pós 
Graduação em Entomologia e no site da Faculdade. 3) Análise do 
Projeto de Pesquisa (eliminatório). Na análise do Projeto serão 
avaliados: a qualificação do Projeto; a viabilidade e execução 
dentro do prazo previsto pelas normas do Curso. (Mínimo 12 
e máximo de 30 meses). Os candidatos aprovados na Prova de 
Conhecimentos Gerais em Entomologia e na Prova de Proficiên-
cia em Inglês serão entrevistados por uma Comissão que poderá 
ou não convocar os orientadores. Essa Comissão também anali-
sará o Curriculum Vitae dos candidatos entrevistados, segundo 
critérios estabelecidos pela Banca Examinadora. A Entrevista 
terá caráter classificatório. Serão atribuídos os seguintes pesos: 
Prova Escrita - peso 4 (eliminatório); Entrevista - peso 2 (classifi-
catório); Curriculum Vitae - peso 3; Plano de Pesquisa - Aprovado 
ou Reprovado (eliminatório).

Os livros indicados deverão servir para que os candidatos 
orientem seus estudos. Entretanto, questões sobre os temas 
indicados, que não constem nas bibliografias listadas poderão 
ser feitas. Bibliografia Recomendada: 1) Rafael, J.A.; Melo, 
G.A.R.; Carvalho, C.J.B.; Casari, S.A.; Constantino, R. (Orgs.). 
2012. Insetos do Brasil: Diversidade e Taxonomia. Holos, Editora, 
Ribeirão Preto; 2) Gullan, P.J. & P.S. Cranston. 2008. Os insetos: 
um resumo de entomologia. 3ª edição. Roca, São Paulo. 440 
pp; 3) Borror, D.J & DeLong, D.M. 1988. Introdução ao estudo 
dos insetos. São Paulo. Editora Edgard Blücher Ltda. 635 p.; 4) 
Triplehorn, C.A. & N.F. Johnson. 2011. Estudo dos Insetos, 7º 
Edição. Cengage Learning. São Paulo. 809 p.

Aos candidatos, em nível de Doutorado, cujas inscrições 
foram deferidas pela Comissão Coordenadora do Programa, 
o Exame de Seleção será realizado através de: 1) Analise do 
Curriculum Vitae (peso 4); 2) Entrevista e arguição do projeto de 
pesquisa (peso 6) (eliminatório). Nota mínima exigida para apro-
vação: 7,0 (sete inteiros). O candidato apresentará seu projeto, 
com tempo máximo de 15 minutos podendo utilizar recursos 
audiovisuais de sua escolha. Após a apresentação a Banca Exa-
minadora entrevistará o candidato sobre o projeto apresentado.

O Exame de Seleção será realizado nos dias: 27 de novem-
bro (Prova de Conhecimentos Gerais em Entomologia), 28 de 
novembro (Prova de Proficiência em Inglês); e 12 e 13-12-2013 
(Argüição) a partir das 8:00 horas, na sala 5 do Bloco 9 da 
Faculdade.

O candidato poderá ser aprovado, embora não indicado à 
matrícula, caso o número de candidatos seja maior que o núme-
ro de vagas atribuído pelo Programa ao orientador.

A documentação entregue no ato da inscrição permanecerá 
no Serviço de Pós-Graduação da Unidade por 60 (sessenta) dias, 
a contar do resultado final. Findo o prazo acima, e não havendo 
manifestação por parte dos inscritos e não aprovados para reti-
rada, a documentação será descartada para reciclagem.

Maiores informações poderão ser obtidas no Serviço de 
Pós-Graduação da Faculdade, onde, se aprovado, o candidato 
que obtiver aceitação do orientador devidamente credenciado 
na Área para o nível em que se inscreveu, deverá efetuar 
sua matrícula, em período a ser estabelecido em calendário 
aprovado pela Comissão de Pós-Graduação, apresentando os 
seguintes formulários (disponíveis no site www.ffclrp.usp.br - 
Pós-Graduação – Formulários):

a)Requerimento de Matrícula-Ingressantes;
b)Termo de Responsabilidade de Matrícula;
c)Requerimento de Aceite de Orientador;
d)Requerimento de Matricula em Disciplina ou de Acom-

panhamento;
e)Formulário de Inclusão no Departamento de Saúde;
f)Uma foto 3 X 4;
g)O candidato ao curso de mestrado, no ato da inscrição 

não havia concluído a graduação, deverá apresentar cópia da 
declaração de conclusão do curso superior contendo a data da 
colação de grau e o candidato ao curso de doutorado que, no 
ato da inscrição não havia defendido a dissertação, deverá apre-
sentar certificado de defesa contendo a data da homologação.

 Comunicado
Encontram-se abertas no Serviço de Pós-Graduação da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo, as inscrições para o processo seletivo 
de ingresso para o 1º semestre de 2014 do Programa de Pós-
Graduação em QUÍMICA, sendo 40 vagas para o Mestrado e 30 
vagas para o Doutorado.

Poderão inscrever-se os portadores de diploma de curso 
superior em Química, Engenharia Química, Farmácia ou cursos 
afins para a Área de Química (Mestrado e Doutorado).

As inscrições serão recebidas até o dia 02-12-2013, das 
8h30 às 11h30 e das 14h às 17h.

As inscrições serão feitas pessoalmente pelo candidato, 
por procuração, ou via correio, para a Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto - Serviço de Pós-Graduação 
(Endereço: Avenida Bandeirantes, 3900 – Campus da USP - 
Ribeirão Preto – SP, CEP: 14040-901).

No ato da inscrição o candidato, obrigatoriamente deverá 
entregar:

Para o Nível de Mestrado:
-requerimento de inscrição (disponível no site: http://prpg.

usp.br/quimica-rp – Pós-Graduação: Formulários);
-declaração de Exame de Proficiência em Língua Ingle-

sa realizado gratuitamente pelo próprio programa em datas 
previamente divulgadas no site http://prpg.usp.br/quimica-rp. 
Alternativamente serão aceitos os seguintes certificados: TOEFL 
(Test of English as a Foreign Language), - Paper based test: 472 
pontos- Computer based test: 150 pontos - Internet based test: 
52 pontos; TOEIC(Test of English for International Communica-
tion): 496 pontos; IELTS (International English Language Testing 
System): nota 4,5; Cambridge: nível PET, WAP: 50 pontos.

Art. 6º O resultado final do concurso será publicado no 
diário oficial e divulgado no site www.pge.sp.gov.br, com afi-
xação da listagem de aprovados nas dependências do prédio 
da Procuradoria Regional de Sorocaba, comportando recurso à 
Comissão Examinadora no prazo de 3 (três) dias.

Art. 7º - O estágio terá duração de no máximo 2 (dois) 
anos, com jornada semanal de 20 horas, fazendo jus a bolsa 
mensal, atualmente equivalente a R$ 700,00 (setecentos reais), 
mais auxílio-transporte de R$ 6,00 (seis reais) por dia de efetivo 
comparecimento, nos termos das Resoluções PGE n. 47/2011 e 
48/2011, respectivamente.

§ 1º O estágio não confere ao estagiário vínculo empre-
gatício com o Estado, sendo vedado estender-lhe direitos e 
vantagens assegurados aos servidores públicos.

§ 2º Nos termos do art. 12, inciso VII do Decreto Estadual nº 
56.013/2010, o desligamento ou conclusão do curso de Direito 
implicará imediato descredenciamento do estagiário.

Art. 8º A inscrição do candidato importará no conhecimento 
deste edital e na aceitação das condições do concurso.

Art. 9º - As informações podem ser obtidas no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo, Seção I, no site www.pge.sp.gov.br, ou 
na sede da Procuradoria Regional de Sorocaba.

Art. 10 – As situações omissas serão resolvidas pela 
Comissão do Concurso, composta pelos Procuradores do Estado 
Gustavo Justus do Amarante, João Guilherme Simões Herrera, 
Liliane Sanches, Simone Massilon Bezerra Barbosa, e Danilo 
Gaiotto, sob a presidência do primeiro.

ANEXO I
(modelo de requerimento de inscrição)
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DO 

CONCURSO DE ESTAGIÁRIOS DE DIREITO DA PROCURADORIA 
REGIONAL DE SOROCABA

________(nome)____________, brasileiro, ____(estado 
civil)_____, inscrito no RG sob o nº ____________, expe-
dido pela ___________ do Estado de ____________, em 
__/___/___, inscrito no CPF/MF sob o nº _______________, 
residente e domiciliado(a) na _____________endereço com-
pleto)_____________, podendo ser contatado pelo telefo-
ne _____ (fone)_______e pelo e-mail ________________, 
aluno regularmente matriculado no ____ período, ou 
____ ano do Curso de Direito da ____(Instituição de ensi-
no)__________________, preenchendo os requisitos cons-
tantes do Decreto nº 56.013/2010, de 15 de julho de 2010 e 
declarando estar ciente e de acordo com as regras constantes do 
edital, vem requerer sua INSCRIÇÃO no Concurso de Estagiário 
de Direito da Procuradoria Regional de Sorocaba.

 Declara, para os fins disciplinados na Lei n. 683/92, que:
( ) Não é portador de deficiência;
( ) É portador de deficiência:
Natureza: _____________________________________
Grau: ________________________________________
Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Sorocaba, ___ de _____ de 2013.
________(assinatura do requerente)_______
ANEXO II
(Programa das matérias)
I – Direito Constitucional:
a) Direitos e garantias fundamentais;
b) Controle de constitucionalidade;
c) Princípios do Estado Democrático de Direito;
d) Funções essenciais à Justiça;
e) Sistema Tributário Nacional – Título VI, Capítulo I, Seções 

I, II e IV, da CF/88.
II – Direito Civil:
a) Das pessoas.
b) Dos fatos jurídicos.
c) Das obrigações por atos ilícitos
d) Direitos reais e pessoais – objeto.
e) Posse e propriedade.
III – Direito Processual Civil:
a) Princípios fundamentais do Processo Civil.
b) Ação: condições e elementos.
c) Atos processuais.
d) Jurisdição e competência.
e) Formação, suspensão e extinção do processo.
f) Processo e procedimento.

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 FACULDADE DE FILOSOFIA, 
CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO
 Comunicado
Encontram-se abertas no Serviço de Pós-Graduação da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo, as inscrições para o 1º semestre de 
2014 do Programa de Pós-Graduação em ENTOMOLOGIA, 10 
vagas para o Mestrado e 10 vagas para o Doutorado.

Poderão inscrever-se os portadores de diploma de curso 
superior de formação profissional centrada nas áreas ligadas à 
Biologia: Licenciados em Ciências Biológicas, Agrônomos, Zoo-
tecnistas e demais áreas afins, cujo objetivo é o de fornecer aos 
pós-graduandos uma formação acadêmica em Entomologia ou 
cursos afins para a Área de Entomologia (Mestrado) e portado-
res do Título de Mestre em Áreas afins (Doutorado).

As inscrições serão recebidas até o dia 08-11-2013, das 
8h30 às 11h30 e das 14h às 17h.

As inscrições serão feitas pessoalmente pelo candidato, 
por procuração, ou via correio, para a Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto - Serviço de Pós-Graduação 
(Endereço: Avenida Bandeirantes, 3900 – Campus da USP - 
Ribeirão Preto – SP, CEP: 14040-901).

No ato da inscrição o candidato, obrigatoriamente deverá 
entregar:

Para o Nível de Mestrado:
-requerimento de inscrição (disponível no site: www.ffclrp.

usp.br – Pós-Graduação: Formulários);
-termo de compromisso do orientador (disponível no site: 

www.ffclrp.usp.br – Pós-Graduação: Formulários);
-cópia da Certidão de Nascimento e/ou Casamento;
-cópia da Cédula de Identidade – RG (não é aceita a carteira 

de habilitação para fins acadêmicos);
-cópia do CPF;
-cópia do Título de Eleitor;
-cópia do Certificado de Reservista;
-cópia do passaporte para os candidatos estrangeiros;
-cópia frente e verso do diploma de curso superior, certifi-

cado de conclusão com colação de grau ou declaração da Ins-
tituição de Ensino de que o candidato cursa o último semestre;

-cópia do histórico escolar do curso superior;
-"curriculum vitae" – modelo obrigatório (disponível no 

site: www.ffclrp.usp.br – Pós-Graduação: Formulários);
-uma via do Plano de Pesquisa – Limitado em no máximo 

20 páginas - (obrigatoriamente deverá conter: Capa contendo: 
nome do candidato, nome do orientador, título do projeto, órgão 
financiador e nº do processo. No projeto apresentar: Introdução, 
Material e Métodos, Objetivos claramente definidos, Cronogra-
ma de Execução e Referências Bibliográficas).

Para o Nível de Doutorado:
-requerimento de inscrição (disponível no site: www.ffclrp.

usp.br – Pós-Graduação: Formulários);
-termo de compromisso do orientador (disponível no site: 

www.ffclrp.usp.br – Pós-Graduação: Formulários);
-cópia da Certidão de Nascimento e/ou Casamento;
-cópia da Cédula de Identidade – RG (não é aceita a carteira 

de habilitação para fins acadêmicos);

CASA CIVIL
PROCESSO CC 91165/2010 – GDOC – 1000726-

931058/2010
Indiciado: M.B.S.
Por Ordem do(a) Senhor(a) Procurador(a) do Estado Presi-

dente da 9ª Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disci-
plinares da Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria 
Paula, 172 – Bela Vista – São Paulo, fica a Douta Defesa intimada 
do despacho de fls. 85, a saber: 1) Intimem-se o indiciado quanto 
à data da perícia agendada. 2) Intimem-se a D. Defensora, Dra. 
Carolina Cavalcanti da Cruz, OAB/SP 234.963, via D.O, para 
ciência documento de fls.84. 3) Após, aguarde-se chegada do 
Laudo Psiquiátrico.

DRA. CAROLINA CAVALCANTI DA CRUZ – OAB/SP 234.963
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL
PROCESSO SPDR 2597/2012 – GDOC – 1000726-814442/2012
Indiciado: S.L.S.
Por Ordem do(a) Senhor(a) Procurador(a) do Estado Presi-

dente da 10ª Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disci-
plinares da Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria 
Paula, 172 – Bela Vista – São Paulo, fica a Douta Defesa intimada 
do despacho, a saber: Dê-se ciência a defesa (fls.162/190). Para 
apresentação de Alegações Finais. Cumpra-se.

DRA. MARIA ELISABETH BRUNETTI – OAB/SP 152.147
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
PROCESSO SAA 73.902/2006 – GDOC – 1000726-

1473674/2012
Indiciado: J.R.G. e Outros
Por Ordem do(a) Senhor(a) Procurador(a) do Estado Presiden-

te 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 Douta Defesa intimada do despa-
cho de fls.530, a saber: 1) Recebo as Defesas Prévias de fls.525, 
527 e 529. 2) As testemunhas da Administração serão ouvidas de 
forma Comum em relação a todos os indiciados. 3) Designo para 
oitiva das testemunhas a data de 22-10-2013 às 15h. 4) Intimem-
se as testemunhas indicadas às fls.496 para audiência designada. 
5) Intime-se o D. Defensor dos indiciados C.T.H. e A.J.P, Dr. Jorge 
Luis Lourenço, OAB/SP 69.922, via D.O, quanto ao teor do presente 
despacho. 6) Encaminhem-se os autos à D. Defensoria Dativa, Dr. 
Mauricio Mormille Setti, para ciência da data da audiência desig-
nada. 7) Após, aguarde-se a audiência.

DR. JORGE LUIS LOURENÇO – OAB/SP 69.922

 PROCURADORIAS REGIONAIS

 PROCURADORIA REGIONAL DE SOROCABA
 Comunicado
A Procuradoria Regional de Sorocaba, pela Comissão 

de Concurso constituída através da Portaria PR4 n. 06 de 
27.08.2013, nos termos do disposto na Portaria GPG n. 79/90, 
nas Deliberações n. CPGE 59 e 60, ambas de 02.09.95 e no 
Decreto n. 56.013/2010, faz saber que estarão abertas as ins-
crições para o CONCURSO DE ESTAGIÁRIO DE DIREITO DA PRO-
CURADORIA GERAL DO ESTADO, para atuação na Procuradoria 
Regional de Sorocaba, que obedecerá as seguintes disposições:

Art. 1º O concurso destina-se a seleção de estudantes de 
Direito, matriculados no 6º ao 10º semestres (2º semestre do 3º 
ano, 4º e 5º anos), para preenchimento de vagas existentes e 
aquelas que vierem a existir no prazo de 1 (um) ano, contado da 
data de homologação da lista de classificação.

§ 1º O credenciamento do estagiário estará condicionado à 
comprovação de matrícula efetiva no 4º ano ou 7º semestre do 
curso de direito em diante.

§ 2º Se na data da primeira chamada para credenciamento 
dos aprovados o candidato não preencher a condição prevista 
no § 1º deste artigo, será automaticamente reclassificado ao 
final da lista.

§ 3º O credenciamento dos candidatos aprovados será feito 
de acordo com a ordem de classificação, respeitado o disposto 
no § 1º, e as disponibilidades orçamentárias e financeiras da 
Unidade de Despesa, observando-se o limite de vagas existentes.

§ 4º Ficam reservados 5% (cinco por cento) do total de 
vagas para pessoas portadoras de deficiência, nos termos da Lei 
Complementar Estadual n. 683, de 18.09.92, independentemen-
te da ordem de classificação, desde que atinjam a nota mínima 
estabelecida no § 1º do artigo 3º.

§ 5º As pessoas portadoras de deficiência deverão declarar 
no requerimento de inscrição a natureza e o grau da incapaci-
dade que apresentam.

§ 6º Se não houver candidatos deficientes inscritos ou aprova-
dos, as vagas ficarão disponibilizadas para os demais candidatos.

Art. 2º A inscrição será feita mediante requerimento (mode-
lo anexo I) devidamente assinado pelo interessado ou procura-
dor habilitado, acompanhado da cópia da cédula de identidade, 
mais escritura pública ou instrumento particular de mandato nos 
casos de inscrição por procuração e entregue mediante recibo na 
Procuradoria Regional de Sorocaba, situada na Avenida General 
Osório, 477, Trujillo, Sorocaba, na Seção de Protocolo, no período 
compreendido entre 18 de setembro e 18 de outubro de 2013, 
das 8:00 às 17:00 horas.

§ 1º O requerimento de inscrição deverá ser formulado nos ter-
mos do anexo I, contendo declaração de que o interessado preenche 
os requisitos necessários para o certame, indicados no artigo 1º.

§ 2º A comprovação de matrícula do candidato no 2º semes-
tre do 3º ano, 4º ou 5º anos (6º semestre ou posterior) do curso 
de direito deverá ser feita por declaração firmada pela institui-
ção de ensino expedida há menos de 30 dias, em original, até o 
último dia útil que anteceder a data da prova escrita.

Art. 3º O concurso será composto de prova escrita (questões 
objetivas e dissertação), de caráter eliminatório, e entrevista pessoal.

§ 1º Será considerado aprovado o candidato que obtiver 
média igual ou superior a 25 (vinte e cinco) pontos.

§ 2º Os candidatos aprovados serão classificados por ordem 
decrescente, a partir da maior nota. O critério de desempate será 
a maior nota na dissertação. Se persistir o empate, prevalecerá 
a maior nota nas questões objetivas de Direito Constitucional, 
Direito Processual Civil e Direito Civil, sucessivamente.

Art. 4º A prova escrita será realizada no dia 03 de novembro 
de 2013, às 09h00m, na Escola Estadual Antonio Padilha, situ-
ada na Rua Prof. Toledo, 77, Centro, Sorocaba-SP, com duração 
máxima de 2 (duas) horas. Após a prova escrita o candidato será 
submetido a entrevista pessoal no mesmo local.

§ 1º Os candidatos devem comparecer no local designado 
com antecedência de 30 (trinta) minutos, portando comprovante 
de inscrição, documento de identidade com fotografia e caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta.

§ 2º Após o início da prova não será admitido ingresso de 
candidatos retardatários ou que não cumprirem o prescrito no 
parágrafo anterior.

§ 3º O comparecimento tardio ou ausência implicarão na 
desclassificação do candidato.

§ 4º Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais 
doutrinários, de jurisprudência ou de legislação.

§ 5º - Não será permitido o ingresso de candidatos no local 
da prova trajando camiseta regata, bermuda, short ou chinelos.

§ 6º - Durante a realização das provas é vedado, ainda, o 
uso de aparelhos de comunicação, a exemplo de telefones celu-
lares, rádios, bem como de qualquer espécie de equipamento 
eletro-eletrônico, a exemplo de computadores portáteis, agen-
das eletrônicas, fones de ouvidos, dentre outros, sob pena de 
desclassificação do certame, a critério da Comissão de Concurso.

Art. 5º A prova escrita abrangerá 30 (trinta) questões objeti-
vas, sendo 10 (dez) de Direito Constitucional, 10 (dez) de Direito 
Civil e 10 (dez) de Direito Processual Civil, conforme anexo II, e 
uma dissertação sobre tema relacionado a direitos e garantias 
fundamentais. A prova objetiva valerá 30 (trinta) pontos e a 
dissertação 20 (vinte) pontos, totalizando 50 (cinquenta) pontos.


