
 

PROCESSO SEI nº 6024.2018/0000113-1  - EXTRATO DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

SAS -MB  

EDITAL nº: 051/SMADS/2018,  

TIPOLOGIA DO SERVIÇO: NAISPD III – Núcleo de Apoio a Inclusão Social para Pessoas 

com Deficiência. 

CAPACIDADE: 80 VAGAS 

NÚMERO DE PROPOSTAS RECEBIDAS: 01 

DATA DE REALIZAÇÃO: 22/02/2018 às 10h00 horas. 

NUMERO DE PARTICIPANTES: 06 

COMISSÃO DE SELEÇÃO (designada conforme publicação no DOC). De 25/01/2018, a 

saber: Vanessa Helvécio RF: 823.610-1 (presidente), Maria José Mota de Borba – RF 

789.609-3 (titular da comissão), Thalyta Generoso Silva RF: 823.600-3 (suplente). 

DADOS DE QUEM LAVROU A ATA: Maria José Mota de Borba, RF: 789.609-3. 

A abertura da sessão pública foi feita pela Sra. Vanessa Helvecio, RF: 823.610-1 em 

substituição a Sra. Maria Lúcia Vieira, Supervisora da SAS-MB. 

Não se registrou a presença de membro do COMAS-SP ou outro Conselho Específico. 

SEQUENCIA DOS TRABALHOS: 

1 – Demonstração de inviolabilidade do(s) envelope(s); 

2 – Abertura do(s) envelope(s) contendo as propostas recebidas; 

3 – Conferência da documentação; 

4 – Solicitação de esclarecimentos ou complementações citar a(s) OSC(s); 

5 – Abertura de oportunidade para pronunciamentos. Houve o pronunciamento da presidente da 

Organização Social Associação Beneficente Guainumbi, a Sra. Sidney, dizendo que 

necessitariam de mais profissionais para auxiliar no trabalho e compor a equipe, inclusive na 

área administrativa, sendo que em razão da demanda das famílias e usuários, apresenta a 

sugestão de ampliar o RH para que neste conste um profissional assistente técnico, em seguida 

se pronunciou a Sra Guilhermina, dizendo que o serviço é complexo e seria importante ter outro 

profissional em cada sala de atividade para auxiliar, citando a necessidade de uma Residência 

Inclusiva na região em razão dos casos complexos que o serviço atende. 

 

INFORMAÇÕES PRESTADAS: 

a) sobre a publicação do extrato da ata da sessão pública no sitio eletrônico da SMADS e no 

DOC; 

b) sobre o prazo e os critérios para a Comissão de Seleção julgar as propostas; 

c) sobre a elaboração pela Comissão de Seleção de parecer final conclusivo; 

d) sobre a publicização da lista classificatória no sitio eletrônico da SMADS e no DOC. 

A ata desta sessão pública na íntegra encontra-se no Processo citado na inicial. 

 

São Paulo, 22 de fevereiro de 2018. 
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Titular (Presidente) da Comissão de Seleção 
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Titular da Comissão de Seleção 

 

 

Thalyta Generoso Silva RF: 823.600-3 
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