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 ANEXO III - MODELO DA DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE RENDA 
FAMILIAR 

 
Declaro para fins de isenção do pagamento do valor da inscrição no Concurso Público da 
Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP, para o cargo de Especialista em 
Desenvolvimento Urbano I, disciplina _________________________ , que a composição 
de minha renda familiar corresponde ao discriminado no quadro a seguir: 
RENDA FAMILIAR (membros da família residente sob o mesmo teto, inclusive o próprio 

candidato) 

NOME COMPLETO 
GRAU DE 

PARENTESCO 
DATA DE 

NASCIMENTO 
REMUNERAÇÃO 
MENSAL, EM R$ 

CPF 

          
          
          
          
          
          

Estou ciente que poderei ser responsabilizado criminalmente, caso as informações aqui 
prestadas não correspondam à verdade. 

_____________________________________________ 
 

ASSINATURA DO CANDIDATO  
 

Nº DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE 
 

CPF 

enquadramento dos responsáveis referentes aos Art. nº 121 
e 132 do Código Penal. Patologia das obras de engenharia 
civil. Engenharia de avaliações: legislação e normas, lau-
dos de avaliação. Licitações e contratos da Administração 
Pública (Lei nº 8.666/1993 e suas alterações). Qualidade. 
Qualidade de obras e certificação de empresas; Aproveita-
mento de resíduos e Sustentabilidade na construção; Inova-
ção tecnológica e Racionalização da construção.

Especialista em Desenvolvimento Urbano I – Discipli-
na: Engenharia Elétrica

Sistemas trifásicos: Sistemas simétricos de carga equi-
librada, ligações estrela e triângulo, grandezas de fase e 
de linha. Cargas desequilibradas. Sistemas trifásicos com 
indutâncias mútuas. Potência em sistemas trifásicos. Vales 
por unidade (pu): Representação de máquinas elétricas em 
pu. Choque de bases, representação de transformadores com 
comutador de derivação. Aplicação de valores pu a sistemas 
trifásicos simétricos com carga equilibrada. Componentes 
simétricos: Conceitos básicos, aplicação a sistemas trifásicos. 
Representação de redes por diagramas sequenciais. Trata-
mento de desequilíbrios. Potências de curto-circuito trifásico 
e fase-terra. Análise elétrica de redes: Matrizes primitivas de 
elementos de rede, matrizes de admitâncias nodais e matriz 
de impedâncias nodais. Redução de redes. Alterações na 
configuração do sistema e seu reflexo nas matrizes de rede. 
Fluxo de potência: Formulação do problema, representação 
de barras de geração e de carga. Métodos para resolução. 
Controle de fluxo de potência e de tensão nas barras. Mo-
delos para representação da carga: potência, corrente e 
impedância constante. Estudo de defeitos: Transitórios em 
circuitos R-L, Componente unidirecional da corrente de 
defeito. Modelagem de geradores síncronos e motores de in-
dução, Defeitos trifásico, fase-terra, dupla –fase e dupla-fase 
terra. Sistemas aterrados e sistemas isolados. Dimensiona-
mento de disjuntores. Instalações elétricas de baixa tensão: 
Conceitos básicos. Proteção contra choques elétricos. Dispo-
sitivos de manobra e proteção. Planejamento da instalação. 
Dimensionamento de condutores. Proteção contra correntes 
de sobrecarga. Proteção contra correntes de curto-circuito. 
Compensação reativa. Fundamentos de luminotécnica. Ma-
nutenção de instalações elétricas.

Especialista em Desenvolvimento Urbano I – Discipli-
na: Engenharia Mecânica

Resistência dos materiais e estruturas mecânicas: Está-
tica. Esforços solicitantes. Mecânica dos sólidos deformá-
veis: tensões, deformações, equações constitutivas. Teoria 
de barras: hipótese de Navier. Tração e compressão simples. 
Torção de eixos e tubos. Flexão de vigas: tensões normais 
e tangenciais. Deformações na flexão: linha elástica de 
barras retas. Critérios de resistência (Tresca e von Mises). 
Análise de estruturas hiperestáticas. Flambagem de barras. 
Cinemática e dinâmica de sistemas multicorpos: Graus 
de mobilidade dos mecanismos planos e tridimensionais. 
Análise cinemática: deslocamentos, posições, velocidades 
e acelerações. Análise dos esforços em mecanismos: di-
mensionamento dos motores e de suas peças. Síntese de 
mecanismos posicionadores, geradores de trajetória e de 
função. Mecanismos de camo e seguidor. Vibrações: Balan-
ceamento. Vibrações de sistemas com um grau de liberda-
de. Resposta a excitações harmônicas. Vibrações forçadas 
devido a excitações genéricas. Transmissão e isolamento 
de vibrações. Projeto de supressores de vibração. Compo-
nentes mecânicos de sistemas mecânicos: Teorias de falha: 
falha por deformação excessiva, falha por deformação 
permanente, falha por fadiga, falha por impacto, falha por 
instabilidade, falha por desgaste. Eixos: dimensionamento 
e análise para diversos modos de falha. Engrenagens: 
dentes retos, helicoidais, cônicas e rosca-sem-fim. Molas: 
helicoidais e planas. Parafusos de fixação e potência. Trans-
missões por correntes. Transmissões por correias. Mancais 
de deslizamento. Mancais de rolamento. Freios. Embrea-
gens. Acoplamentos. Mecânica dos fluidos: Definição de 
fluido. Meios contínuos. Manometria. Propriedades físicas 
dos fluidos. Análise dimensional e semelhança. Estática 
dos fluidos. Cinemática dos fluidos. Teorema de Transpor-
te de Reynolds. Equações fundamentais: continuidade, 
energia cinética, quantidade de movimento, momento da 
quantidade de movimento. Dinâmica dos fluidos perfeitos: 
equação de Euler. Equação de Navier-Stokes. Termodinâ-
mica e fenômenos de transferência (calor, massa, espécies 
químicas): Trabalho e calor. Primeiro princípio da termo-
dinâmica. Segundo princípio da termodinâmica. Entropia. 
Ciclos térmicos: motores e frigoríficos. Irreversibilidade e 
disponibilidade. Condução em regime permanente. Con-
dução em regime transitório. Convecção no escoamento 
interno a tubos e no escoamento sobre corpos. Troca de 
calor por radiação entre duas superfícies. Trocadores de 
calor. Máquinas térmicas: Geradores de vapor d'água. 
Compressores. Ventiladores. Motores de combustão interna. 
Máquinas de fluxo: Cavitação. Turbinas hidráulicas, a vapor 
e a gás. Sistemas de recalque. Bombas. Curvas caracterís-
ticas de bombas e turbinas. Processos de conformação de 
componentes mecânicos: Processos de fundição. Processos 
de sinterização. Tratamentos térmicos e de superfícies. 
Processos de conformação plástica. Processos de usinagem. 
Controle numérico e centros de usinagem. Fabricação de 
peças de plástico, cerâmica e materiais compostos. Proces-
sos de montagem e junção: Ajustes e Tolerâncias. Rebites. 
Soldagem. Colagem. Seleção e comportamento de mate-
riais: Materiais para aplicação estrutural em engenharia 
mecânica. Materiais metálicos para construção mecânica. 
Materiais para ferramentas. Materiais para revestimentos 
de superfícies. Materiais poliméricos. Materiais cerâmi-
cos. Materiais compostos. Tratamentos térmicos e curva 
TTT. Tratamentos termoquímicos. Metodologia do projeto 
mecânico: Ciclo de produção e consumo. Análise do valor 
em projetos. Estudo de viabilidade. Projeto básico. Projeto 
executivo. Representação e raciocínio gráfico e visual: 
Perspectiva isométrica. Perspectiva Cavaleira. Desenho 
de conjunto: leitura e execução. Desenho de fabricação: 
leitura e execução. Estatística e qualidade: Distribuições de 
probabilidades: binomial, Poisson, uniforme, exponencial 
e normal. Controle estatístico de processos. Sistemas de 
gestão da qualidade. Manutenção de sistemas mecânicos: 
Manutenção corretiva. Manutenção preditiva. Manutenção 
preventiva. Eletrotécnica e eletrônica: Energia, potência e 
fator de potência. Condutores e dispositivos de proteção. 
Motores trifásicos: ligações, partida e operação. Geradores 
de tensão e corrente. Controladores lógicos. Teoria de con-
trole e instrumentação: Diagrama de blocos e sua álgebra. 
Princípios básicos da realimentação. Circuitos hidráulicos. 
Circuitos pneumáticos. Medida de grandezas mecânicas: 
Sistemas de unidades. Sistemas e instrumentos de medição.

Especialista em Desenvolvimento Urbano I – Discipli-
na: Engenharia Química

Processos industriais de química orgânica e inorgânica. 
Operações unitárias. Balanço de massa e de energia. Físico-quí-
mica. Processos de combustão. Interpretação de "lay out" de 
instalações industriais e de sistemas de tratamento de efluentes 
gasosos e líquidos, plantas baixas em escala. Mecânica dos 
fluidos. Noções sobre manuseio e segurança com produtos quí-
micos e sistemas de gestão de qualidade. Cálculo. Estatística. 
Noções básicas de engenharia ambiental.

- DECRETO N° 52.340, 2011. 
Regulamenta a concessão de registro das empresas conser-

vadoras de elevadores e outros aparelhos de transporte.
- DECRETO N° 47.334, de 31 de maio de 2006
Dispõe sobre a emissão via Internet do Relatório de Inspe-

ção anual – RIA ON LINE para elevadores e outros aparelhos 
de transporte de que trata a Lei 10.348, de 04 de setembro de 
1987, alterada pela Lei 12.751 de 04 de novembro de 1998.

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS
Especialista em Desenvolvimento Urbano I – Discipli-

na: Arquitetura
Planejamento Urbano: conceitos básicos do processo de 

estruturação do espaço urbano; noção de planejamento físico-
territorial; condições físicas e ambientais: topografia, drenagem, 
aspectos geotécnicos, vegetação, cobertura vegetal, áreas de 
preservação permanente ; noções de parcelamento do solo (de 
gleba, quadra, lote, logradouro público): desmembramento, 
desdobro, remembramento, planos integrados de parcelamento 
com projeto de edificação; circulação e transportes: sistema 
viário, circulação e tráfego urbano, sistemas de transportes 
urbanos; planejamento da infraestrutura urbana; equipamentos 
públicos e mobiliário urbano; noções de planejamento do uso 
e ocupação do solo urbano: zoneamento urbano e ambiental, 
ocupação do lote (lotes, recuos, subsolo, permeabilização), cate-
gorias de uso, densidades (de ocupação, construtiva, de popula-
ção), parâmetros físicos, índices urbanísticos (taxa de ocupação, 
coeficiente de aproveitamento, taxa de impermeabilização do 
terreno), gabaritos de altura das edificações; macro áreas e 
zonas urbanas: sistema de áreas verdes, áreas institucionais, 
áreas não-edificáveis, áreas de preservação e proteção; zona 
urbana e zona rural; instrumentos de gestão do desenvolvi-
mento urbano (Estatuto da Cidade); plano urbanístico e dese-
nho urbano; planejamento setorial e planejamento integrado; 
planejamento estratégico; planejamento participativo (con-
ceitos e práticas); conceitos de governança e gestão urbana. 
Patrimônio Histórico-Cultural Urbano: conhecimento geral 
sobre o patrimônio histórico, cultural e arquitetônico; noções 
de preservação e restauro; conceitos, técnicas e práticas de 
renovação e requalificação urbana. Meio Ambiente e Paisagem: 
noções de preservação ambiental; instrumentos de gestão am-
biental: EIA - estudos de impacto ambiental, RIMA - relatórios 
de impacto ambiental, RIV- relatórios de impacto de vizinhança, 
transferência de potencial construtivo; planejamento ambiental; 
planejamento da paisagem urbana. Projeto de Edificação: no-
ções das normas aplicáveis ao projeto de edificações em geral, 
particularmente: implantação; conforto das habitações: aeração, 
insolação, acústica e iluminação artificial; permeabilidade do 
solo; orientação e dimensionamento mínimo dos comparti-
mentos; acessibilidade a pessoas portadoras de deficiências 
ou com mobilidade reduzida; espaços de circulação horizontal 
(corredores) e vertical (escadas, rampas); sanitários coletivos; 
espaços e vagas para estacionamento de veículos de carga e 
descarga; instalações prediais; equipamentos mecânicos (eleva-
dores de passageiros e de veículos, esteiras, escadas rolantes); 
segurança de uso (disposições construtivas e instalações dos 
sistemas básico e especial de segurança). Acompanhamento, 
controle e fiscalização de obras e serviços: licitações e con-
tratos, editais e orçamentos; aferição da precisão da execução 
de obras e serviços em relação a contratos, projetos, memoriais 
e cronogramas; execução de medições; noções básicas de 
gerenciamento de obras: cronogramas; recebimento das obras. 
Habitação: habitação de interesse social (HIS); habitação do 
mercado popular (HMP); programas de intervenção em áreas de 
assentamento precário: urbanização de favelas, requalificação e 
regularização de cortiços; provisão habitacional: planos e pro-
gramas habitacionais; gerenciamento de riscos ambientais em 
áreas de ocupação precária; políticas de regularização fundiária. 
Tecnologia Urbana: drenagem urbana: bacias de drenagem, 
sistemas de canais, córregos e rios urbanos; saneamento bási-
co: redes de água e esgotos; obras estruturais: obras de arte, 
projetos de pontes e passarelas, pavimentação viária. Processo 
de Urbanização e Desenvolvimento Urbano: urbanização e 
industrialização no Brasil; o processo de produção e consumo 
do espaço urbano; desenvolvimento metropolitano e globali-
zação. Sistemas de Informação: noções básicas de estatís-
tica; métodos e técnicas de análise quantitativa aplicados ao 
planejamento urbano; noções gerais de informática (banco de 
dados, representação gráfica, planilhas de cálculo); Cartografia: 
noções de aerofotogrametria e fotointerpretação; cartas gráfi-
cas (sistemas analógico e digital). Escalas, dimensões e formas 
de representação do espaço urbano; noções básicas de Sistema 
de Informação Geográfica (SIG); técnicas de levantamento, 
coleta, armazenamento; georeferenciamento e codificação de 
dados espaciais;

Especialista em Desenvolvimento Urbano I – Discipli-
na: Engenharia Civil

Planejamento, controle e orçamento de obras. Execu-
ção de obras civis. Topografia e terraplenagem; locação 
de obra; sondagens; instalações provisórias. Canteiro de 
obras; proteção e segurança, depósito e armazenamento 
de materiais, equipamentos e ferramentas. Fundações. 
Escoramentos. Estruturas de concreto; formas; armação; Ar-
gamassas; Instalações prediais. Alvenarias. Revestimentos. 
Esquadrias. Coberturas. Pisos. Impermeabilização. Isola-
mento térmico. Materiais de construção civil. Aglomerantes 
– gesso, cal, cimento portland. Agregados. Argamassa. 
Concreto: dosagem; tecnologia do concreto. Aço. Madeira. 
Materiais cerâmicos. Vidros. Tintas e vernizes. Recebimento 
e armazenamento de materiais. Mecânica dos solos. Ori-
gem, formação e propriedades dos solos. Índices físicos. 
Pressões nos solos. Prospecção geotécnica. Permeabilidade 
dos solos; percolação nos solos. Compactação dos solos; 
compressibilidade dos solos; adensamento nos solos; esti-
mativa de recalques. Resistência ao cisalhamento dos solos. 
Empuxos de terra; estruturas de arrimo; estabilidade de 
taludes; estabilidade das fundações superficiais e estabi-
lidade das fundações profundas. Resistência dos materiais. 
Deformações. Análise estrutural. Esforço normal, esforço 
cortante, torção e momento fletor. Estudos das estruturas 
isostáticas (vigas simples, vigas gerber, quadros, arcos 
e treliças); deformações e deslocamentos em estruturas 
isostáticas; linhas de influência em estruturas isostáticas; 
esforços sob ação de carregamento, variação de tempera-
tura e movimentos nos apoios. Estruturas hiperestáticas; 
métodos dos esforços; método dos deslocamentos; pro-
cesso de Cross e linhas de influência em estruturas hipe-
restáticas. Dimensionamento do concreto armado. Estados 
limites; aderência; ancoragem e emendas em barras de 
armação. Dimensionamento de seções retangulares sob 
flexão. Dimensionamento de seções T. Cisalhamento. Di-
mensionamento de peças de concreto armado submetidas 
a torção. Dimensionamento de pilares. Detalhamento de 
armação em concreto armado. Norma NBR 6118 (2003) – 
Projeto de estruturas de concreto –procedimentos. Instala-
ções prediais. Instalações elétricas. Instalações hidráulicas. 
Instalações de esgoto. Instalações de telefone e instalações 
especiais (proteção e vigilância, gás, ar comprimido, vácuo 
e água quente). Estradas e pavimentos urbanos. Sanea-
mento básico – tratamento de água e esgoto. Noções de 
barragens e açudes. Hidráulica aplicada e hidrologia. Saúde 
e segurança ocupacional em canteiro de obra; Norma NR 
18. Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção (118.0002). Responsabilidade Civil e Criminal 
em Obras de Engenharia e Conhecimentos legais sobre o 

 EDUCAÇÃO
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 COMUNICADO Nº 17, DE 24/01/2012
O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas 

atribuições legais, considerando as disposições contidas 
na Portaria SME nº1.003 de 14 de fevereiro de 2008, 
com as alterações introduzidas pela Portaria SME nº 
3937, de 19 de setembro de 2008, e tendo em vista a 
necessidade de proceder a acomodação dos titulares de 
cargos de COORDENADOR PEDAGÓGICO, considerados 
excedentes em decorrência da alteração do módulo 
de suas respectivas unidades de lotação, comunica o 
resultado da escolha de unidade, em caráter precário, 
efetuada em 23/01/2012.
R.F. NOME DE DRE PARA DRE
752.135.9/2 CLEONICE BARBOSA MARTO-

RANO
CEU EMEF AGUA 
AZUL

G EMEF SATUR-
NINO PEREIRA

G

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE 
FREGUESIA / BRASILÂNDIA

 Prorrogação de prazo para posse
Despacho:
I- Defiro o pedido de prorrogação de prazo para posse no 

cargo de Professor de Ensino Fundamental II e Médio – Geogra-
fia, formulado pelo requerente nos termos do parágrafo 1º, do 
artigo 125 da Lei 14.660/07.

Interessado:
Cleber Alves Ferreira

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE 
CAMPO LIMPO

 PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE POSSE
DEFIRO o pedido de Prorrogação de Posse, nos cargos de 

Professor de Ensino Fundamental II e Médio,nos termos do 
parágrafo 1º, do artigo 125 da Lei 14.660/07 de:
Nome RG
Evandro Alves de Farias 24251612-9
Wania Aparecida Guedes da Silva 29554209-3

 HOSPITAL DO SERVIDOR 
PÚBLICO MUNICIPAL
 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

 DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL
 A Comissão de Concursos do Hospital do Servidor 

Públ ico Munic ipal  –  HSPM torna públ ica  a  re lação 
dos candidatos inscr i tos, bem como a c lass i f icação 
f i n a l  d o  P r o c e s s o  S e l e t i v o  p a r a  p r e e n c h i m e n t o 
de  vagas  na  ca tegor ia  p ro f i s s iona l  de  Méd ico  na 
especialidade de Ortopedia e Traumatologia(Cirurgia 
de Joelho).
NOME DOCUMENTO NOTA CLASS. FINAL
EMERSON GARMS 211576323 0,00 1
JOAO PARIS BUARQUE DE HOLLANDA 32151290 0,00 2

Os candidatos terão o prazo de 01 (um) dia útil, para 
eventual interposição de recurso. O recurso devidamente 
fundamentado, constando nome do candidato e emprego 
a qual concorre, deverá ser dirigido a Superintendente do 
HSPM, protocolado no Departamento Técnico de Gestão de 
Talentos, das 8h30 às 15h, sito à Rua Castro Alves nº 151, 
Aclimação

A Super intendente do Hospi ta l  do Serv idor  Pú-
b l ico  Munic ipa l  convoca o  candidato aprovado em 
Concurso Público de Provas e Títulos, para preenchi-
mento de vagas na categoria profissional de Agente 
de Suporte de Infra Estrutura e Assistência (Cozinhei-
ro), para comparecer no dia, horário e local  abaixo 
relacionado:

LOCAL: Rua Castro Alves, 151 – fundos na Seção de Apoio 
Técnico Ingresso, Cargos, Salários e Acesso.

27/01/2012 às 9h
AGENTE DE SUPORTE DE INFRA ESTRUTURA E ASSIS-

TÊNCIA (COZINHEIRO)
Total de Vagas: 01

NOME DOCUMENTO CLASS.
DANIELE CONCEICAO PEREIRA 480005369 10

O não comparecimento na data e horário estipulado 
implicará na eliminação dos classificados do Concurso 
Público.

 EDITAIS

 PARTICIPAÇÃO E PARCERIA
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/
SMPP/2011 - PROCESSO Nº 2011-0.333.451-0

SMPP/Incubadora de Projetos - Edital de Chamamento 
Público nº 005/SMPP/2011 - Cadastramento de projetos 
inovadores de interesse social para constituição de even-
tuais parcerias com o Poder Público, a fim de incentivar 
a participação popular, através de iniciativas do segundo 
e terceiro setores, além de sistematizar e padronizar a 
medidas em prol dos grupos vulneráveis na cidade de 
São Paulo.

01. À vista dos elementos constantes deste proces-
sado, e diante da decisão da Comissão de Identificação, 
Avaliação e Fiscalização de Projetos, constituída através 
da Portaria nº 988/2011-PREF, com fulcro na Lei Federal nº 
8.666/93, HOMOLOGO, para que produza efeitos legais, o 
resultado do Chamamento Público nº 005/SMPP/2011 que 
objetivou o cadastramento de projetos inovadores de inte-
resse social para constituição de eventuais parcerias com o 
Poder Público, a fim de incentivar a participação popular, 
através de iniciativas do segundo e terceiro setores, além 
de sistematizar e padronizar a medidas em prol dos grupos 
vulneráveis na cidade de São Paulo , ficando convocados, 
para celebração do Termo de Cooperação, que vigorará 
pelo período de 12(doze) meses a contar da sua assinatura, 
com possibilidade de prorrogação, os representantes da 
FUNDAÇÃO ORSA - CNPJ Nº 74.502.550/0001-45, do 
INSTITUTO DE ORGANIZAÇÃO RACIONAL DO TRABALHO 
- IDORT - CNPJ Nº 60.538.105/0001-20 e do INTITUTO 
BRASIL DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL - SOCIAL 
-CNPJ Nº 04.847.771/0001-70.

02. Publique-se. Após, o presente deverá ser encaminhado 
à Incubadora de Projetos Sociais Autofinanciados para elabora-
ção dos Termos de Cooperação, momento em que as interessa-
das, deverão reapresentar os documentos que estiverem com 
prazo de validade vencido, se o caso.

 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

 PUBLICAÇÃO Nº 004/CMDCA/SP/2012
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-

lescente/SP, no uso das atribuições que lhes são conferidas 
pela Lei nº 8069/90- ECA, comunica a realização da reunião 
do COT- Conselho de Orientação Técnica, a realizar-se no dia 
27 de janeiro de 2012 às 14h00 sito à Rua Líbero Badaró, 
119 - 2º andar.

PAUTA:
Projetos FUMCAD

 COORDENAÇÃO DAS 
SUBPREFEITURAS
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 EDITAL DE COMUNIQUE-SE (SISACOE)
SUPERVISAO DO USO E OCUPACAO DO SOLO - SUOS
OS ABAIXO RELACIONADOS DEVERAO COMPARECER 

EM ATE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS OU; 60 (SESSENTA) 
DIAS CORRIDOS PARA O AUTO DE REGULARIZACAO (ANIS-
TIA) - LEIS 11.522/94 OU 13.558/03 ALTERADA PELA LEI 
13876/04, A PARTIR DA DATA DESTA PUBLICACAO.

SP AF - ARICANDUVA/FORMOSA/CARRAO 
PROCESSO   SQL/INCRA   NOME
1994-0100692-0   0014814800893-1 001   JOSE BAPTISTA
2003-1061221-3   0030301500328-1 001   IZILDA GRANADO_MICCHI
2009-0295979-0   0005509700297-1 003   FERNANDO FORESTIEIRO
2010-0188155-5   0030308000071-1 002   LUIS ANTONIO FERNANDES
2010-0353139-0   0005616300055-1 001   GILBERTO PANACE CORREA
2011-0144785-7   0011649500342-1 001   AILSON BASTOS VALBON
2011-0151061-3   0005411800749-1 003   JAMIL SLEIMAN
2011-0163346-4   0005500100084-1 001   CARLOS ALBERTO FERNANDES GOMES
2011-0208377-8   0011604900082-1 001   ELY DAMASCENO DE LIMA
2011-0209646-2   0005533800735-1 001   E.I.I. ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS
2011-0224371-6   0011606800379-1 005   JOSE ANTONIO ESTEVES
2011-0231008-1   0005624200021-1 001   AVELAR ARNOBIO DE ARAUJO
2011-0246138-1   0011643100342-1 001   CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2011-0264048-0   0011625000285-1 001   TUCUMAN INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
2011-0264050-2   0011625000307-1 001   TUCUMAN INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
2011-0266665-0   0014808400145-1 001   LUIS CASTINO NETO
2011-0286394-3   0005624300174-1 005   JOSE DE OLIVEIRA
2011-0302193-8   0005525900041-1 003   JOSE MARCIO CARVALHO NAVES
2011-0322537-1   0005603700467-1 002   JOSE DE OLIVEIRA
2011-0326227-7   0011648300269-1 001   MATEUS JOSE FILHO
2011-0330405-0   0005540300246-1 001   EDUARDA GUERREIRO DOS SANTOS
2011-0358608-0   0030303600079-1 001   LUIZ BENDASSOLI RODRIGUES
2011-0362446-2   0030310000278-1 002   ADERVAL FERREIRA MARTINS
2011-0364241-0   0005619400077-1 003   TIAGO RIBEIRO VISCONTI
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