
 
 

 
 
ANÁLISE DO RECURSO INTERPORTO DA OSC REFERENTE AO PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO 
 
PROCESSO SEI nº: 6024.2018/0003058-1 
SAS - JABAQUARA 
EDITAL nº: 230/SMADS/2018 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Núcleo de Apoio à Inclusão Social para pessoas com Deficiência – III a 
partir de 15 anos. 
CAPACIDADE: 60 vagas. 
 
 
A OSC ADERE – Associação para Desenvolvimento, Educação e Recuperação do Excepcional, 

CNPJ: 43.487.834/0001-86, apresentou recurso no prazo estipulado. Reconheceu todas as 

incorreções constantes no Plano de Trabalho destacadas pela Comissão de Seleção, colocou-se 

aberta para atender ao solicitado e requereu que fossem reanalisados os itens apontados 

como insatisfatórios no Plano de Trabalho. 

A Comissão de Seleção analisou o recurso interposto e identificou que foram apresentadas 

adequações parciais aos itens apontados como insatisfatórios no Parecer Conclusivo da análise 

da proposta. No entanto, considerando que o artigo 21, da Portaria nº 55/SMADS/2017, diz 

que “caberá recurso contra a deliberação da Comissão de Seleção, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis a partir de sua publicação no Diário Oficial da Cidade, devendo ser fundamentado e, caso 

necessário, instruído com documentos pertinentes”, a Comissão de Seleção observa que o 

recurso apresentado não contraria a deliberação anterior. Ao contrário, a OSC em seu recurso 

reconhece que não atingiu de modo satisfatório ao proposto no Edital nº 230/SMADS/2018. 

Nesse sentido, a Comissão de Seleção mantêm a decisão recorrida e remete à Supervisora de 

Assistência Social da SAS Jabaquara, Sra. Maria Janice de Souza, para análise e julgamento do 

recurso interposto que terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis a partir do dia seguinte a esta 

manifestação, conforme parágrafo 7º, artigo 21, da Portaria nº55/SMADS/2017. 

 
São Paulo, 29 de junho de 2018. 
 
Deise de Fátima Carvalho Ferreira RF: 651.824.9 
Titular (Presidente) da Comissão de Seleção 
 
Patrícia de Moura Silva RF: 777.732.9 
Titular da Comissão de Seleção 
 
Carina Moreira Medeiros RF: 823.538.4 
Titular da Comissão de Seleção 
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deliberação da Comissão de Seleção, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir de sua publicação no 
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