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das 10 horas – do edital: 
 de análise de recurso(s) ref. ao gabarito da prova objetiva 
 de divulgação de nota da prova objetiva 

De 21 a 22/05/2020 Período para: 
 vista da Folha de Respostas (prova objetiva) 
 interposição de recurso(s) ref. nota da prova objetiva 

09/06/2020 Publicação, no DOC, e/ou disponibilização, no site da VUNESP (www.vunesp.com.br), a partir 
das 10 horas – do edital: 
 de análise de recurso(s) ref. à nota da prova objetiva 
 de divulgação de nota da prova de redação 
 de divulgação de nota da prova discursiva 
 de divulgação de classificação prévia na primeira etapa deste Concurso 

De 10 a 11/06/2020 Período para: 
 vista da resposta definitiva (prova de redação) 
 vista da resposta definitiva (prova discursiva) 
 interposição de recurso(s) ref. nota da prova de redação 
 interposição de recurso(s) ref. nota da prova discursiva 
 interposição de recurso(s) ref. classificação prévia na primeira etapa deste Concurso 

03/07/2020 Publicação, no DOC, e/ou disponibilização, no site da VUNESP (www.vunesp.com.br), a partir 
das 10 horas – do edital: 
 de análise de recurso(s) ref. à nota da prova de redação 
 de análise de recurso(s) ref. à nota da prova discursiva 
 de análise de recurso(s) ref. classificação prévia na primeira etapa deste Concurso 
 de divulgação de classificação final relativa à primeira etapa deste Concurso 

08/07/2020 Publicação, no DOC, e/ou disponibilização, no site da VUNESP (www.vunesp.com.br), a partir 
das 10 horas – do edital: 
 da convocação para realização da matrícula para o Programa de Formação 

A definir As demais datas serão informadas oportunamente 

       

ANEXO VII 
CRONOGRAMA PREVISTO 

(SOMENTE PARA OS CARGOS DE AUXILIAR TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO) 
DATAS PREVISTAS EVENTOS/ATIVIDADES 

05/03/2020 Inicio: 
 do período de inscrições 
 do período de solicitação de isenção de taxa de inscrição, bem como de envio (upload) da 
respectiva documentação 

 do período de solicitação de participação como pessoa com deficiência 
 do período de solicitação de prova especial e/ou de condições especiais e/ou de tempo 
adicional para a realização da(s) prova(s) 

 do período de solicitação de participação como negro 
 do período de solicitação de tratamento e uso de nome social 

06/03/2020 Término: 
 do período de solicitação de isenção de taxa de inscrição, bem como de envio (upload) da 
respectiva documentação) 

11/03/2020 Disponibilização, no site da VUNESP (www.vunesp.com.br), a partir das 10 horas – do 
deferimento e do indeferimento de solicitações de isenção de taxa de inscrição 

De 12 a 13/03/2020 Período para interposição de recurso ref.ao indeferimento de pedido de isenção de taxa de 
inscrição 

20/03/2020 Disponibilização, no site da VUNESP (www.vunesp.com.br), a partir das 10 horas – do edital de 
análise de recurso(s) ref.indeferimento de solicitações de isenção de taxa de inscrição 

26/03/2020 Término do período de inscrições 
27/03/2020 Vencimento do boleto bancário (último dia para pagamento da taxa de inscrição) 
06/04/2020 Disponibilização, no site da VUNESP (www.vunesp.com.br), a partir das 10 horas – do 

deferimento e do indeferimento de: 
 solicitação de participação como pessoa com deficiência 
 solicitação de prova especial e/ou de condições especiais e/ou de tempo adicional para a 
realização da(s) prova(s) 

 solicitação de participação como negro 
 solicitação de tratamento e uso de nome social 

De 07 a 08/04/2020 Período para interposição de recurso ref.ao indeferimento de:
 solicitação de participação como pessoa com deficiência 
 solicitação de prova especial e/ou de condições especiais e/ou de tempo adicional para a 
realização da(s) prova(s) 

 solicitação de participação como negro 
 solicitação de tratamento e uso de nome social

09/04/2020 Disponibilização, no site da VUNESP (www.vunesp.com.br), a partir das 10 horas – do edital de 
análise de recurso(s) ref. ao indeferimento de: 
 solicitação de participação como pessoa com deficiência 
 solicitação de prova especial e/ou de condições especiais e/ou de tempo adicional para a 
realização da(s) prova(s) 

 solicitação de participação como negro 
 solicitação de tratamento e uso de nome social

17/04/2020 Disponibilização, no site da VUNESP (www.vunesp.com.br), a partir das 10 horas: 
 do edital de convocação para a realização das provas

26/04/2020 Aplicação das provas para o nível Médio cargos de Auxiliar Técnico de Fiscalização:
 das provas objetiva e de redação

27/04/2020 Disponibilização (no site www.vunesp.com.br), a partir das 10 horas: 
 do caderno de questões da prova objetiva
 do caderno da prova de redação

28/04/2020 Publicação, no DOC, e/ou disponibilização, no site da VUNESP (www.vunesp.com.br), a partir 
das 10 horas – do edital divulgação de gabarito da prova objetiva

De 29 a 30/04/2020 Período para interposição de recurso:
 ao gabarito da prova objetiva.

20/05/2020 Publicação, no DOC, e/ou disponibilização, no site da VUNESP (www.vunesp.com.br), a partir 
das 10 horas – do edital: 
 de análise de recurso(s) ref. ao gabarito da prova objetiva 
 de divulgação de nota da prova objetiva

De 21 a 22/05/2020 Período para:
 vista da Folha de Respostas (prova objetiva)
 interposição de recurso(s) ref. nota da prova objetiva

09/06/2020 Publicação, no DOC, e/ou disponibilização, no site da VUNESP (www.vunesp.com.br), a partir 
das 10 horas – do edital: 
 de análise de recurso(s) ref. à nota da prova objetiva 
 de divulgação de nota da prova de redação 
 de divulgação de classificação prévia na primeira etapa deste Concurso

De 10 a 11/06/2020 Período para:
 vista da resposta definitiva (prova de redação)
 interposição de recurso(s) ref. nota da prova de redação 
 interposição de recurso(s) ref. classificação prévia na primeira etapa deste Concurso

03/07/2020 Publicação, no DOC, e/ou disponibilização, no site da VUNESP (www.vunesp.com.br), a partir 

das 10 horas – do edital: 
 de análise de recurso(s) ref. à nota da prova de redação 
 de análise de recurso(s) ref. classificação prévia na primeira etapa deste Concurso
 de divulgação de classificação final relativa à primeira etapa deste Concurso

08/07/2020 Publicação, no DOC, e/ou disponibilização, no site da VUNESP (www.vunesp.com.br), a partir 
das 10 horas – do edital: 
 da convocação para realização da matrícula para o Programa de Formação

A definir As demais datas serão informadas oportunamente 

ANEXO VIII 
CRONOGRAMA PREVISTO 

(SOMENTE PARA OS CARGOS DE AGENTE DE FISCALIZAÇÃO) 
DATAS PREVISTAS EVENTOS/ATIVIDADES 

05/03/2020 Inicio: 
 do período de inscrições 
 do período de solicitação de isenção/redução de taxa de inscrição, bem como de envio 
(upload) da respectiva documentação) 

 do período de solicitação de participação como pessoa com deficiência 
 do período de solicitação de prova especial e/ou de condições especiais e/ou de tempo 
adicional para a realização da(s) prova(s) 

 do período de solicitação de participação como negro 
 do período de solicitação de tratamento e uso de nome social 

06/03/2020 Término: 
 do período de solicitação de isenção de taxa de inscrição, bem como de envio (upload) da 
respectiva documentação) 

11/03/2020 Publicação, no DOC, e/ou disponibilização, no site da VUNESP (www.vunesp.com.br), a partir 
das 10 horas – do deferimento e do indeferimento de solicitações de isenção de taxa de 
inscrição 

De 12 a 13/03/2020 Período para interposição de recurso ref.ao indeferimento de pedido de isenção de taxa de 
inscrição 

20/03/2020 Publicação, no DOC, e/ou disponibilização, no site da VUNESP (www.vunesp.com.br), a partir 
das 10 horas – do edital de análise de recurso(s) ref.indeferimento de solicitações de isenção 
de taxa de inscrição 

26/03/2020 Término do período de inscrições 
27/03/2020 Vencimento do boleto bancário (último dia para pagamento da taxa de inscrição) 
06/04/2020 Publicação, no DOC, e/ou disponibilização, no site da VUNESP (www.vunesp.com.br), a partir 

das 10 horas – do deferimento e do indeferimento de: 
 solicitação de participação como pessoa com deficiência 
 solicitação de prova especial e/ou de condições especiais e/ou de tempo adicional para a 
realização da(s) prova(s) 

 solicitação de participação como negro 
 solicitação de tratamento e uso de nome social 

De 07 a 08/04/2020 Período para interposição de recurso ref.ao indeferimento de: 
 solicitação de participação como pessoa com deficiência 
 solicitação de prova especial e/ou de condições especiais e/ou de tempo adicional para a 
realização da(s) prova(s) 

 solicitação de participação como negro 
 solicitação de tratamento e uso de nome social 

09/04/2020 Publicação, no DOC, e/ou disponibilização, no site da VUNESP (www.vunesp.com.br), a partir 
das 10 horas – do edital de análise de recurso(s) ref. ao indeferimento de: 
 solicitação de participação como pessoa com deficiência 
 solicitação de prova especial e/ou de condições especiais e/ou de tempo adicional para a 
realização da(s) prova(s) 

 solicitação de participação como negro 
 solicitação de tratamento e uso de nome social 

09/04/2020 Publicação, no DOC, e/ou disponibilização, no site da VUNESP (www.vunesp.com.br), a partir 
das 10 horas, do edital de convocação para a realização: 
 das provas objetiva e de redação (manhã) 
 da prova discursiva (tarde) 

19/04/2020 Aplicação das provas para o nível Superior cargos de Agente de Fiscalização: 
 manhã: das provas objetiva; 
 tarde:    da prova de redação e da prova discursiva 

22/04/2020 Disponibilização (no site www.vunesp.com.br), a partir das 10 horas: 
 do caderno de questões da prova objetiva
 do caderno da prova de redação 
 do caderno da prova discursiva 

23/04/2020 Publicação, no DOC, e/ou disponibilização, no site da VUNESP (www.vunesp.com.br), a partir 
das 10 horas – do edital divulgação de gabarito da prova objetiva 

De 24 e 27/04/2020 Período para interposição de recurso ref. 
 ao gabarito da prova objetiva 

20/05/2020 Publicação, no DOC, e/ou disponibilização, no site da VUNESP (www.vunesp.com.br), a partir 

 SÃO PAULO TURISMO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 SÃO PAULO TURISMO S/A

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 003/2017

TERMO DE DESISTÊNCIA
A São Paulo Turismo S.A. torna pública a DESISTÊNCIA dos 

candidatos abaixo relacionados, por motivo de não compareci-
mento, tornando-se, assim, excluídos do Cadastro de Classifica-
ção Final dos Aprovados, nos termos do Edital 003/2017:

Cargo Classificação Nome
Aprendiz 39º FELIPE DOS SANTOS
São Paulo Turismo S/A
Concurso Público - Edital 003/2017
Termo de Convocação
A SÃO PAULO TURISMO S/A torna pública a CONVO-

CAÇÃO, por ordem de classificação, dos candidatos abaixo 
relacionados em sua sede, na Avenida Olavo Fontoura, nº 1.209 
– portão 36 – Sede Administrativa – Área de Pessoas (próximo 
à Estação Portuguesa-Tietê do Metrô – Linha 1-Azul), conforme 
dia e horário especificado, para comprovação dos pré-requisitos, 
exame médico e contratação nos termos do Edital 003/2017:

Data: até 09/03/2020 (segunda-feira) – Horário: 14h00min
Cargo Classificação Nome
Aprendiz 40º ANGELA MELLYSSA DA ROCHA GOMES
Aprendiz 41º FELIPE FERNANDES ROJAS
DISPOSIÇÕES FINAIS:
1) Os candidatos acima convocados deverão comparecer 

no dia e horário especificado, com a seguinte documentação:
- Carteira de Trabalho – CTPS (inclusive anteriores), já com 

baixa do último emprego e cópia das páginas da foto e dos 
dados pessoais;

- 1 foto 3x4 colorida (recente);
- 2 cópias Cédula de Identidade (RG);
- 2 cópias Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
- Comprovante de Situação Cadastral no CPF emitido pelo 

site www.receita.fazenda.gov.br;
- 1 cópia Título Eleitoral (se maior de 18 anos);
- 1 cópia Último comprovante de votação (1º e 2º turnos) 

ou Declaração de Quitação Eleitoral emitida pelo site www.
tre-sp.gov.br ou pelo Tribunal Regional Eleitoral (se maior de 
18 anos);

- 1 cópia Inscrição no PIS/PASEP (ou pesquisa cadastral 
fornecida pela CEF ou Banco do Brasil, se houver);

- 1 cópia Certificado de quitação militar (para candidatos 
do sexo masculino, se maior de 18 anos);

- 1 cópia Certidão de Nascimento (se solteiro) ou Certidão 
de Casamento (se casado);

- 2 cópias Comprovante de residência com CEP (Ex.: contas 
recentes de no máximo 2 meses de água, luz, IPTU do ano 
vigente, telefone, tevê por assinatura ou de gás em nome do 
candidato, cônjuge, pais ou filhos devidamente comprovados);

- 1 cópia Comprovante de Frequência Escolar, se estudante 
do ensino fundamental ou ensino médio;

- 1 cópia Comprovante de Escolaridade (Histórico Escolar, 
Certificado de Conclusão ou Diploma) para quem possui ensino 
médio completo;

- Atestado de Antecedentes Criminais, emitido pelo site 
www.ssp.sp.gov.br ou requeridos pessoalmente nos Postos do 
Poupatempo e Postos de Identificação do IIRGD (original).

2) O não comparecimento do candidato o excluirá automa-
ticamente deste Concurso Público.

 EDITAIS

 GABINETE DO PREFEITO
 CASA CIVIL

 CONSELHO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA - COMAP

 ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSE-
LHO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
– COMAP REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 
2020.

Aos 28 dias do mês de fevereiro do ano de 2020, às 10 
horas e 30 minutos, sob a presidência do Senhor Ivan Teixeira 
da Costa Budinski, Casa Civil, realizou-se a 9ª reunião Plenária 
Ordinária do Conselho Municipal de Administração Pública – 
COMAP de 2020, na sala de reuniões do nono andar, estando 
presentes os seguintes membros: Evandro Freire, de SF, Tatiana 
Regina Rennó Sutto, de SGM, João Manoel Scudeler de Barros, 
de SMJ e Irineu Gnecco Filho, de SG. O Conselho foi instituído 
pelo Decreto nº. 50.514, de 20 de março de 2009, e posterio-
res alterações e os membros nomeados por meio da Portaria 
161 – SGM, de 11 de julho de 2019. A ata possui número SEI 
6010.2020/0000391-3

Dado início a 9ª reunião ordinária de 2020, segue abaixo 
resumo das deliberações:

1. Foram apreciadas as propostas de nomeações/desig-
nações formalizadas pelas diversas Secretarias e obtiveram 
manifestação favorável ao prosseguimento, uma vez examina-
das, as declarações apresentadas em atendimento ao Decreto 
50.898/2009, com vistas a evitar situações que possam contra-
riar o disposto da Súmula 13 do Supremo Tribunal Federal, bem 
como, ao Decreto 53.177/2012:
PROCESSO SEI  OFÍCIO  SECRETARIA  NOME
6023.2020/0000399-0  32/2020  SMIT  RHAYANNE CAVALCANTE DAMIÃO
6023.2020/0000426-0  37/2020  SMIT  LUCAS TEIXEIRA VAQUEIRO
6023.2020/0000426-0  37/2020  SMIT  LAIS BONI VALIERIS

6023.2020/0000425-2  38/2020  SMIT  CÉSAR AUGUSTO MATHIAS
6012.2020/0003876-9  0263/2020  SMSUB  JOSE BISPO DE MORAIS
6012.2020/0004113-1  0270/2020  SMSUB  GISELLE MATOS
6410.2020/0002415-0  0272/2020  SMSUB  DANIELI RIBEIRO DIAS
6012.2020/0004258-8  0275/2020  SMSUB  FABIO DE ALENCAR IORIO
6048.2020/0000763-0  0278//2020  SMSUB  PAULO CESAR DA SILVA
6061.2020/0000247-8  0279/2020  SMSUB  EDNA RODRIGUES
6036.2020/0000322-2  0282/2020  SMSUB  EDISON DE DEUS XAVIER
6012.2020/0004318-5  0283/2020  SMSUB  RAQUEL PINHEIRO DUCA SILVA
6031.2020/0000711-5  0285/2020  SMSUB  ANGELA MARIA DA SILVA
6035.2020/0000253-0  0286/2020  SMSUB  MARCELO ROSA DAVILA
6035.2020/0000258-1  0287/2020  SMSUB  LUCIA MARIA AMORIM DE ALMEIDA
6035.2020/0000259-0  0288/2020  SMSUB  RICARDO ALVES DE ANDRADE
6035.2020/0000261-1  0289/2020  SMSUB  EVERTON ALVES DE SOUZA
6035.2020/0000262-0  0290/2020  SMSUB  ALEXSANDRO DA SILVA
6035.2020/0000263-8  0291/2020  SMSUB  EDVALDO FERREIRA DE ALENCAR
6035.2020/0000267-0  0292/2020  SMSUB  DENISE CARVALHO DE OLIVEIRA LACERDA
6035.2020/0000268-9  0293/2020  SMSUB  CELSO DE SOUZA PEREIRA
6035.2020/0000269-7  0294/2020  SMSUB  CELSO PIRES
6012.2020/0004401-7  0295/2020  SMSUB  RODOLFO ANGELO GUILHERME
6056.2020/0001675-7  0296/2020  SMSUB  AMANDA GARCIA FERNANDES
8310.2020/0000236-0  0297/2020  SMSUB  JOSE CARLOS NUNES GONCALVES
6050.2020/0001820-0  0298/2020  SMSUB  SIMONE MACHADO LOPES GONSALVES
6037.2020/0000445-3  0300/2020  SMSUB  HERMES ALVES DENIZ
6056.2020/0002530-6  0301/2020  SMSUB  LUCIANA DE SANTIS PINTO
6050.2020/0001954-0  0303/2020  SMSUB  ALVARO GOMES
6012.2020/0004672-9  0307/2020  SMSUB  RICARDO ADONIRAN GUILHERME
6012.2020/0004673-7  0308/2020  SMSUB  JOSE CARLOS ROCHA FERREIRA
6012.2020/0004674-5  0309/2020  SMSUB  ANDREIA REGINA UNTI MIGUEL
6055.2020/0000743-4  0310/2020  SMSUB  EDUARDO VITOR ALVES
6021.2020/0005710-0    PGM  ROBERTO ANGOTTI JÚNIOR
6021.2020/0006189-1    PGM  VITOR SEMERARO
6021.2020/0006189-1    PGM  MOACIR CESAR CHARAVARA
6021.2020/0006189-1    PGM  WALDYR MITSUO YAMASHIRO
6021.2020/0006189-1    PGM  MARIO AUGUSTO CONCEIÇÃO
6021.2020/0006189-1    PGM  ENOQUE DE SOUZA FRANÇA
6021.2020/0005462-3    PGM  NEUZA MARIA FAGUNDES DE SOUZA
6021.2020/0005462-3    PGM  JORGE ALVES DOS SANTOS
6021.2020/0005462-3    PGM  JOSÉ PAULO PIOVEZANI
6021.2020/0005705-3    PGM  MARIA APARECIDA YABIKU
6021.2020/0005705-3    PGM  EDGAR OSSAMU NISHI
6021.2020/0005753-3    PGM  ANA PAULA BIRRER
6066.2020/0001205-5    SMDU  JOSÉ ANTONIO APPARECIDO JUNIOR
6066.2020/0001337-0    SMDU  GUILHERME HENRIQUE FATORELLI DEL'ARCO
6019.2020/0000713-6    SEME  ANTONIA ELIZANGELA DE OLIVEIRA
6019.2020/0000708-0    SEME  VICTOR MENDES BASSI DE JESUS
6019.2020/0000708-0    SEME  ROBERTO GERALDO DIAN
6019.2020/0000708-0    SEME  ROBERVAL MATHEUS VIEIRA
6024.2020/0001315-0    SMADS  OTTO STENKE SINIGAGLIA
6024.2020/0001320-6    SMADS  ANTONIO CARLOS STELZER
6027.2020/0002287-2    SVMA  LETICIA SAORI KIRIHARA
6027.2020/0002287-2    SVMA  NAIARA SANTOS XAVIER DE SOUZA
6027.2020/0002287-2    SVMA  MAIZA ISABELA RODRIGUES
6027.2020/0002320-8    SVMA  LUANA RIVAS
6027.2020/0002320-8    SVMA  VALERIA VERAS LOPES
6027.2020/0002321-6    SVMA  ED WILSON CARVALHO RIBEIRO
6027.2020/0002524-3    SVMA  WASHINGTON LUIS DA SILVA 
6067.2020/0004221-9    CGM  FÁBIO ROBERTO VIEIRA
6016.2020/0014715-2  0.618/2020  SME  LUANA MARIA DOS SANTOS SOUZA
6016.2020/0015247-4  0.627/2020  SME  TAIANE APARECIDA DOS SANTOS
6016.2020/0015290-3  0.628/2020  SME  ADRIANA CHAIA LOPES
6016.2020/0015279-2  0.629/2020  SME  GILCIEGLES DE ARAUJO
6016.2020/0015077-3  0.632/2020  SME  EMERSON ALENCAR DE MEDEIROS
6016.2020/0015126-5  0.637/2020  SME  LUCIMAR DE ARAUJO
6016.2020/0015124-9  0.639/2020  SME  QUEILA BARRETO DE FREITAS CASTRO
6016.2020/0015474-4  0.642/2020  SME  LINCOLN ROGERIO RABELO ROSA
6016.2020/0014209-6  0.648/2020  SME  WILLIAM SERPA BOETA
6016.2020/0015363-2  0.649/2020  SME  DANIELA DE SOUZA CARVALHO TAVARES
6016.2020/0014941-4  0.650/2020  SME  DANIELLE ZARANTONIELLO LIMA DONADELLI
6016.2020/0014941-4  0.650/2020  SME  JESSICA VANESSA RAMOS
6016.2020/0015804-9  0.655/2020  SME  DJANIRA DE SOUZA CORREIA
6016.2020/0015822-7  0.656/2020  SME  THAIS DOS SANTOS CARDOSO
6016.2020/0015349-7  0.657/2020  SME  LUCIANA BORGES
6016.2020/0015350-0  0.658/2020  SME  ROSELANE DE SOUZA ESTEVAM
6016.2020/0015351-9  0.659/2020  SME  CIBELE BORGES FERREIRA
6016.2020/0011883-7  0.660/2020  SME  CRISTIANE CASTRO DE ALMEIDA
6016.2020/0015352-7  0.661/2020  SME  ERIKA APARECIDA SOARES SANTANA
6016.2020/0015830-8  0.663/2020  SME  ANA PAULA CASTILHO
6016.2020/0015867-7  0.664/2020  SME  KEILA CRISTINA CASTELHANO ANTONIOLLI
6016.2020/0015779-4  0.667/2020  SME  ELAINE CRISTINA BONFIM
6016.2020/0016440-5    SME  DEBORAH HYPPOLITO DE LIMA
6016.2020/0016543-6    SME  RENATO DE SOUZA COSTA
6016.2020/0016602-5    SME  FERNANDO DE OLIVEIRA CALVOZO
6016.2020/0016450-2    SME  ZILA KARLA BATISTA SUZART
6016.2020/0016450-2    SME  JOSE MANOEL LEITE DE SOUSA CALDEIRA
6016.2020/0016577-0    SME  MADALENA RODRIGUES
6016.2020/0016561-4    SME  FERNANDO DE SOUZA PORTO
6017.2020/0009800-9    SF  SANDRO LUIS PALANCA
6017.2020/0009800-9    SF  ANA PAULA STUCCHI
6017.2020/0009800-9    SF  EDSON HIROSHI YAMASAKI
6017.2020/0009800-9    SF  HUGO FUJIHARA
6017.2020/0009800-9    SF  DAIZO HARADA
6017.2020/0009800-9    SF  GIOVANE AUGUSTO GUIMARAES SALIMENA
6017.2020/0009800-9    SF  ANA LUIZA GUANAES MARINO
6018.2020/0011388-7    SMS  GIULIANO MICHEL MUSSI
6018.2020/0008706-1    SMS  ISABEL DE OLIVEIRA SOUZA DOS SANTOS
6018.2020/0007726-0    SMS  IZILDA APARECIDA GOMES PEDROSO TORREZAO
6018.2020/0006955-1    SMS  CELSO GALHARDO MONTEIRO
6018.2020/0004694-2    SMS  SIMONE CRISTINA FIRMINO
6018.2020/0012037-9    SMS  RODOLPHO MARCELLO LEITE OLIVEIRA BER-

NARDES
6013.2020/0001107-6    SG  GUSTAVO SCHORR CARVALHO LEME
6013.2020/0001131-9    SG  RILCIANE DE SOUSA BEZERRA
6013.2020/0001157-2    SG  ALBERTO APARECIDO WILLIAMSON
6013.2020/0001156-4    SG  MARIA SALETE COSTA PESTANA
6064.2020/0000239-3    SMDET  ERIKA GARTNER HOPFGARTNER
6064.2020/0000246-6    SMDET  VANESSA RIBEIRO DE SOUZA
6064.2020/0000247-4    SMDET  THIAGO LUCAS DO NASCIMENTO
6064.2020/0000250-4    SMDET  FRANCISCO ASSIS SILVA
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para ministrar as oficinas do projeto ELABORA, nas temáticas 
“Habilidades e Comunicação para o Sucesso Profissional” e 
Currículo e Processo Seletivo”, que se dará em 15 (quinze) equi-
pamentos da Prefeitura. No ano de 2020, a referida oficineira 
será responsável por ministrar oficinas que terão previsão de 
início em 02/03/2020. Inexigibilidade de licitação.

I - No uso das atribuições que me foram conferidas por 
lei e demais elementos do presente, notadamente as mani-
festações da Coordenadoria de Ensino, Pesquisa e Cultura 
(SEI 026339135 / 026407338) e manifestação da Assessoria 
Técnico-Jurídica a respeito (Parecer FUNDATEC/AJ 026407387 
), o qual acolho, AUTORIZO, com amparo no artigo 25, caput, 
da Lei Federal nº 8.666/93 e Artigos 2º e 4º da Lei Municipal 
16.115/2015, assim como no Parecer da AJC/PGM ementa-
do sob o nº 10.178/2002, a contratação de Gislene Gomes 
dos Santos Assumpção Koyama, inscrita no CPF/MF sob o n.º 
196.739.348-60, para ministrar oficinas do projeto ELABORA, 
nas temáticas “Habilidades e Comunicação para o Sucesso 
Profissional” e Currículo e Processo Seletivo”. Com previsão de 
início em 02/03/2020 até o final do presente exercício, que se 
dará em diversos equipamentos da Prefeitura, com carga horá-
ria total estimada de 37 (noventa e sete) semanas, perfazendo 
um total de 444h(quatrocentos e quarenta e quatro horas), com 
carga horária semanal estimada de 12h (doze), no valor de R$ 
45,00 (quarenta e cinco reais) a hora/aula, e um total para o 
ano de 2020 de R$ 19.980,00 (dezenove mil, novecentos e 
oitenta reais), onerando a dotação orçamentária 80.10.12.363
.3019.2881.33903600.00.

II - Por consequência, fica autorizada a emissão das compe-
tentes notas de empenho, para o presente exercício, onerando a 
dotação 80.10.12.363.3019.2881.33903600.00.

III - Fica designada como fiscal desta contratação a servido-
ra Viviane Araujo da Silva, RF 859.493.7 e como suplente Bruna 
Caroline do Nascimento, RF 854.778.5.

 SEI 8110.2020/0000115-4
INTERESSADO: FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO, 

TECNOLOGIA E CULTURA
ASSUNTO: Contratação do oficineiro Edgar Cezar Benites, 

selecionado pelo Edital 02/2019 para ministrar oficinas do 
projeto ELABORA, nas temáticas “Habilidades e Comunicação 
para o Sucesso Profissional” e Currículo e Processo Seletivo”, 
que se dará em 15 (quinze) equipamentos da Prefeitura. No 
ano de 2020, o referido oficineiro será responsável por ministrar 
oficinas que terão previsão de início em 02/03/2020. Inexigibi-
lidade de licitação.

I - No uso das atribuições que me foram conferidas por lei e 
demais elementos do presente, notadamente as manifestações 
da Coordenadoria de Ensino, Pesquisa e Cultura (SEI026341245 
/ 026406131) e manifestação da Assessoria Técnico-Jurídica a 
respeito (Parecer FUNDATEC/AJ 026420831 ), o qual acolho, 
AUTORIZO, com amparo no artigo 25, caput, da Lei Federal nº 
8.666/93 e Artigos 2º e 4º da Lei Municipal 16.115/2015, assim 
como no Parecer da AJC/PGM ementado sob o nº 10.178/2002, 
a contratação de Edgar Cezar Benites, inscrito no CPF/MF sob o 
n.º 002.190.580/08, para ministrar oficinas do projeto ELABO-
RA, nas temáticas “Habilidades e Comunicação para o Sucesso 
Profissional” e Currículo e Processo Seletivo”. Com previsão de 
início em 02/03/2020 até o final do presente exercício, que se 
dará em diversos equipamentos da Prefeitura, com carga horá-
ria total estimada de 37 (noventa e sete) semanas, perfazendo 
um total de 444h(quatrocentos e quarenta e quatro horas), com 
carga horária semanal estimada de 12h (doze), no valor de R$ 
45,00 (quarenta e cinco reais) a hora/aula, e um total para o 
ano de 2020 de R$ 19.980,00 (dezenove mil, novecentos e 
oitenta reais), onerando a dotação orçamentária 80.10.12.363
.3019.2881.33903600.00.

II - Por consequência, fica autorizada a emissão das compe-
tentes notas de empenho, para o presente exercício, onerando 
asdotação 80.10.12.363.3019.2881.33903600.00.

III - Fica designada como fiscal desta contratação a servido-
ra Viviane Araujo da Silva, RF 859.493.7 e como suplente Bruna 
Caroline do Nascimento, RF 854.778.5.

 SEI 8110.2020/0000123-5
INTERESSADO: FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO, 

TECNOLOGIA E CULTURA
ASSUNTO: Contratação da oficineira Beatriz Marques Men-

des Diniz, selecionada pelo Edital 02/2019 para ministrar as 
oficinas do projeto ELABORA, nas temáticas “Habilidades e Co-
municação para o Sucesso Profissional” e Currículo e Processo 
Seletivo”, que se dará em 15 (quinze) equipamentos da Prefei-
tura. No ano de 2020, a referida oficineira será responsável por 
ministrar oficinas que terão previsão de início em 02/03/2020. 
Inexigibilidade de licitação.

I - No uso das atribuições que me foram conferidas por lei e 
demais elementos do presente, notadamente as manifestações 
da Coordenadoria de Ensino, Pesquisa e Cultura (SEI 026351765 
/ 026406839) e manifestação da Assessoria Técnico-Jurídica a 
respeito (Parecer FUNDATEC/AJ 026420132 ), o qual acolho, 
AUTORIZO, com amparo no artigo 25, caput, da Lei Federal nº 
8.666/93 e Artigos 2º e 4º da Lei Municipal 16.115/2015, assim 
como no Parecer da AJC/PGM ementado sob o nº 10.178/2002, 
a contratação de Beatriz Marques Mendes Diniz, inscrita no 
CPF/MF sob o n.º 341.195.718/23, para ministrar oficinas do 
projeto ELABORA, nas temáticas “Habilidades e Comunicação 
para o Sucesso Profissional” e Currículo e Processo Seletivo”. 
Com previsão de início em 02/03/2020 até o final do presente 
exercício, que se dará em diversos equipamentos da Prefeitura, 
com carga horária total estimada de 37 (noventa e sete) se-
manas, perfazendo um total de 444h(quatrocentos e quarenta 
e quatro horas), com carga horária semanal estimada de 12h 
(doze), no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) a hora/
aula, e um total para o ano de 2020 de R$ 19.980,00 (dezenove 
mil, novecentos e oitenta reais), onerando a dotação orçamen-
tária 80.10.12.363.3019.2881.33903600.00.

II - Por consequência, fica autorizada a emissão das compe-
tentes notas de empenho, para o presente exercício, onerando a 
dotação 80.10.12.363.3019.2881.33903600.00.

III - Fica designada como fiscal desta contratação a servido-
ra Viviane Araujo da Silva, RF 859.493.7 e como suplente Bruna 
Caroline do Nascimento, RF 854.778.5.

 SEI 8110.2020/0000124-3
INTERESSADO: FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO, 

TECNOLOGIA E CULTURA
ASSUNTO: Contratação da oficineira Regina Aparecida 

Borges da Costa Santana, selecionada pelo Edital 02/2019 para 
ministrar as oficinas do projeto ELABORA, nas temáticas “Habi-
lidades e Comunicação para o Sucesso Profissional” e Currículo 
e Processo Seletivo”, que se dará em 15 (quinze) equipamentos 
da Prefeitura. No ano de 2020, a referida oficineira será res-
ponsável por ministrar oficinas que terão previsão de início em 
02/03/2020. Inexigibilidade de licitação.

I - No uso das atribuições que me foram conferidas por 
lei e demais elementos do presente, notadamente as manifes-
tações da Coordenadoria de Ensino, Pesquisa e Cultura (SEI 
026348835) e manifestação da Assessoria Técnico-Jurídica a 
respeito (Parecer FUNDATEC/AJ 026456825), o qual acolho, 
AUTORIZO, com amparo no artigo 25, caput, da Lei Federal nº 
8.666/93 e Artigos 2º e 4º da Lei Municipal 16.115/2015, assim 
como no Parecer da AJC/PGM ementado sob o nº 10.178/2002, 
a contratação de Regina Aparecida Borges da Costa Santana, 
inscrita no CPF/MF sob o n.º 124.481.038-01, para ministrar 
oficinas do projeto ELABORA, nas temáticas “Habilidades e Co-
municação para o Sucesso Profissional” e Currículo e Processo 
Seletivo”. Com previsão de início em 02/03/2020 até o final do 
presente exercício, que se dará em diversos equipamentos da 
Prefeitura, com carga horária total estimada de 37 (noventa e 
sete) semanas, perfazendo um total de 444h(quatrocentos e 

6064.2020/0000251-2    SMDET  KARINA LARISSA PALMA REIS
6064.2020/0000253-9    SMDET  THAÍS MARTINS DOMINGUES
6074.2020/0001583-0    SMDHC  JADIR PIRES DE BORBA
6074.2020/0001579-1    SMDHC  MILENA BORGES MOREIRA GOBATTI
6022.2020/0000445-1    SIURB  EDUARDO MINORU NAGAO
6022.2020/0000521-0    SIURB  RENATA CONCEIÇÃO DE SOUZA
6029.2020/0001461-7  016/2020  SMSU  JOSÉ DE BARROS LIRA
6029.2020/0001461-7  016/2020  SMSU  MILTON LÚCIO SOBRINHO
6011.2020/0001257-8    GABPREF  VANESSA LEHMKUHL SIEBERT
6011.2020/0001305-1    GABPREF  TALITA VIEIRA ANTONIO
6014.2020/0000618-3    SEHAB  ANDREIA OLIVEIRA LACERDA AGUIAR
6014.2020/0000699-0    SEHAB  BIANCA MEREU TORRENTE
6025.2020/0003609-0    SMC  LUCIA BIASI MULLER
6025.2020/0003609-0    SMC  MARIANA ALVES POMPEO DE MIRANDA
6025.2020/0003609-0    SMC  BRUNA CID SILVA

2. Foram apreciadas as propostas de nomeações/designa-
ções formalizadas pelas diversas Secretarias e obtiveram ma-
nifestação favorável ao prosseguimento, uma vez examinadas, 
as declarações apresentadas em atendimento ao Decreto n° 
50.898/2009, com vistas a evitar situações que possam contra-
riar o disposto da Súmula 13 do Supremo Tribunal Federal, bem 
como, ao Decreto nº 53.177/2012:
PROCESSO SEI  OFÍCIO  EMPRESA  NOME
6110.2020/0002472-8  019/2020  AHM  VIVIANE APARECIDA ALBIERI FAS-

CINA
6110.2020/0002305-5  020/2020  AHM  ANA CRISTINA OUTA
6110.2020/0002305-5  020/2020  AHM  ISIDIA CRISTINA DE JESUS AGUIAR 

PAIXAO
6110.2020/0002729-8  021/2020  AHM  JANAINA SAVINO DE ANGELO
7610.2020/0000682-8  0666/20  COHAB  FELIPE VASCONCELOS BARRETO 

TUCCI
8110.2020/0000140-5    FUNDAÇÃO PAULISTANA  BRUNO RUIZ SEGANTINI
8110.2020/0000140-5    FUNDAÇÃO PAULISTANA  SHEYLA DE MORAIS LOURENÇO 
8110.2020/0000140-5    FUNDAÇÃO PAULISTANA  VICTOR GOMES PELLEGRINO 
8110.2020/0000140-5    FUNDAÇÃO PAULISTANA  JULIANNA ROSA DEL CIELO 
8110.2020/0000140-5    FUNDAÇÃO PAULISTANA  ANTONIO MARCOS MARCONI 

MOREIRA 
8110.2020/0000129-4    FUNDAÇÃO PAULISTANA  JOÃO MARCELO FIORESE GONÇAL-

VES 
8510.2020/0000070-5    FTMSP  JOSÉ RADAMÉS MARQUES MIGUEL 

DOS ANJOS
8510.2020/0000069-1    FTMSP  ALINE ROBERTA DE SOUZA
6210.2020/0000959-5    HSPM  ANA CAROLINA SALVATORE JAEN 

SAAD
6210.2020/0000964-1    HSPM  JUNIO PEREIRA DE SÁ
6210.2020/0001215-4    HSPM  DEBORAH CRISTINA RIBEIRO FON-

TES
6310.2020/0000669-7    IPREM  YGOR OLIVEIRA DE BRITO
6310.2020/0000669-7    IPREM  PATRICIA DE MEIRELES DE JESUS
8610.2020/0000128-4    SP CINE  MARINA PEREIRA DA SILVA

3. Foram, ainda, analisados e aprovados pelo conselho os 
casos que continham vínculos familiares abaixo discriminados:
PROCESSO SEI EXPEDIENTE S E C R E T A R I A /

ÓRGÃO
NOME JUSTIFICATIVA

5010.2020/0002223-0 008/2020 SP Trans PAULO HENRIQUE 
NISTAL

Favorável.

4. Alguns ofícios/documentações serão devolvidos às pas-
tas para correta instrução e/ou com parecer desfavorável e a 
SMJ para análise e manifestação:
PROCESSO SEI EXPEDIEN-

TE
SECRETARIA/ÓRGÃO NOME JUSTIFI-

CATIVA
6010.2020/0000352-2 FTMSP ANA CAROLINA DE CAMPOS 

HONORA
D e s f a v o -
rável.

5. Foram, ainda, analisados e aprovados pelo Conselho os 
casos de substituição e confirmações para Conselhos de Admi-
nistração, Fiscal, Diretoria e/ou Presidência de Empresa Pública 
ou Sociedade de Economia Mista:
PROCESSO SEI NOME EMPRESA JUSTIFICATIVA
8510.2019/0000824-0 HENRIQUE DE CASTILHO PINTO FTMSP Favorável.
8510.2019/0000824-0 EMERSON ONOFRE PEREIRA FTMSP Favorável.
8510.2019/0000824-0 MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES FTMSP Favorável.
8510.2019/0000824-0 CRISTINA PIMENTA NUNES FTMSP Favorável.
8510.2019/0000824-0 DANIEL BOER DE SOUZA FTMSP Favorável.
8510.2019/0000824-0 LUCILENE OSHIRO CORREA FTMSP Favorável.
8510.2019/0000824-0 MARIA APARECIDA MONTEIRO FTMSP Favorável.
8510.2019/0000824-0 ROBERTO ALVES BATALHA FTMSP Favorável.

6. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encer-
rou os trabalhos e lavrou a presente ata, que, depois de lida e 
aprovada, foi por todos os membros assinada.
MEMBROS ÓRGÃO
Ivan Teixeira da Costa Budinski CASA CIVIL
Irineu Gnecco Filho SG
João Manoel Scudeler de Barros SMJ
Tatiana Regina Rennó Sutto SGM
Evandro Luis Alpoim Freire SF

 FUNDAÇÃO PAULISTANA DE 
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA
 GABINETE DIRETOR GERAL

 SEI 8110.2020/0000118-9
INTERESSADO: FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO, 

TECNOLOGIA E CULTURA
ASSUNTO: Contratação do oficineiro Daniel Augusto de 

Moraes Assumpção, selecionado pelo Edital 02/2019 para 
ministrar oficinas do projeto ELABORA, nas temáticas “Habili-
dades e Comunicação para o Sucesso Profissional” e Currículo 
e Processo Seletivo”, que se dará em 15 (quinze) equipamentos 
da Prefeitura. No ano de 2020, o referido oficineiro será res-
ponsável por ministrar oficinas que terão previsão de início em 
02/03/2020. Inexigibilidade de licitação.

I - No uso das atribuições que me foram conferidas por 
lei e demais elementos do presente, notadamente as manifes-
tações da Coordenadoria de Ensino, Pesquisa e Cultura (SEI 
026343329) e manifestação da Assessoria Técnico-Jurídica a 
respeito (Parecer FUNDATEC/AJ 026428086 ), o qual acolho, 
AUTORIZO, com amparo no artigo 25, caput, da Lei Federal nº 
8.666/93 e Artigos 2º e 4º da Lei Municipal 16.115/2015, assim 
como no Parecer da AJC/PGM ementado sob o nº 10.178/2002, 
a contratação de Daniel Augusto de Moraes Assumpção, inscri-
to no CPF/MF sob o n.º 248.005.288-52, para ministrar oficinas 
do projeto ELABORA, nas temáticas “Habilidades e Comu-
nicação para o Sucesso Profissional” e Currículo e Processo 
Seletivo”. Com previsão de início em 02/03/2020 até o final do 
presente exercício, que se dará em diversos equipamentos da 
Prefeitura, com carga horária total estimada de 37 (noventa e 
sete) semanas, perfazendo um total de 444h(quatrocentos e 
quarenta e quatro horas), com carga horária semanal estimada 
de 12h (doze), no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) 
a hora/aula, e um total para o ano de 2020 de R$ 19.980,00 
(dezenove mil, novecentos e oitenta reais), onerando a dotação 
orçamentária 80.10.12.363.3019.2881.33903600.00.

II - Por consequência, fica autorizada a emissão das compe-
tentes notas de empenho, para o presente exercício, onerando a 
dotação 80.10.12.363.3019.2881.33903600.00.

III - Fica designada como fiscal desta contratação a servido-
ra Viviane Araujo da Silva, RF 859.493.7 e como suplente Bruna 
Caroline do Nascimento, RF 854.778.5.

 SEI 8110.2020/0000111-1
INTERESSADO: FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO, 

TECNOLOGIA E CULTURA
ASSUNTO: Contratação da oficineira Gislene Gomes dos 

Santos Assumpção Koyama, selecionada pelo Edital 02/2019 

quarenta e quatro horas), com carga horária semanal estimada 
de 12h (doze), no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) 
a hora/aula, e um total para o ano de 2020 de R$ 19.980,00 
(dezenove mil, novecentos e oitenta reais), onerando a dotação 
orçamentária 80.10.12.363.3019.2881.33903600.00.

II - Por consequência, fica autorizada a emissão das compe-
tentes notas de empenho, para o presente exercício, onerando 
as dotações 80.10.12.363.3019.2881.33903600.00.

III - Fica designada como fiscal desta contratação a servido-
ra Viviane Araujo da Silva, RF 859.493.7 e como suplente Bruna 
Caroline do Nascimento, RF 854.778.5.

 SEI 8110.2020/0000127-8
INTERESSADO: FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO, 

TECNOLOGIA E CULTURA
ASSUNTO: Contratação da oficineira Leonarda do Vale Fei-

tosa e Castro, selecionada pelo Edital 02/2019 para ministrar as 
oficinas do projeto ELABORA, nas temáticas “Habilidades e Co-
municação para o Sucesso Profissional” e Currículo e Processo 
Seletivo”, que se dará em 15 (quinze) equipamentos da Prefei-
tura. No ano de 2020, a referida oficineira será responsável por 
ministrar oficinas que terão previsão de início em 02/03/2020. 
Inexigibilidade de licitação.

I - No uso das atribuições que me foram conferidas por 
lei e demais elementos do presente, notadamente as manifes-
tações da Coordenadoria de Ensino, Pesquisa e Cultura (SEI 
026348835) e manifestação da Assessoria Técnico-Jurídica a 
respeito (Parecer FUNDATEC/AJ 026458237), o qual acolho, 
AUTORIZO, com amparo no artigo 25, caput, da Lei Federal nº 
8.666/93 e Artigos 2º e 4º da Lei Municipal 16.115/2015, assim 
como no Parecer da AJC/PGM ementado sob o nº 10.178/2002, 
a contratação de Leonarda do Vale Feitosa e Castro, inscrita no 
CPF/MF sob o n.º 185.068.523-15, para ministrar oficinas do 
projeto ELABORA, na temática “Habilidades e Comunicação 
para o Sucesso Profissional” e Currículo e Processo Seletivo”, 
com previsão de início em 02/03/2020 até o final do presente 
exercício, que se dará em diversos equipamentos da Prefeitura, 
com carga horária total estimada de 37 (noventa e sete) se-
manas, perfazendo um total de 444h(quatrocentos e quarenta 
e quatro horas), com carga horária semanal estimada de 12h 
(doze), no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) a hora/
aula, e um total para o ano de 2020 de R$ 19.980,00 (dezenove 
mil, novecentos e oitenta reais), onerando a dotação orçamen-
tária 80.10.12.363.3019.2881.33903600.00.

II - Por consequência, fica autorizada a emissão das compe-
tentes notas de empenho, para o presente exercício, onerando 
as dotações 80.10.12.363.3019.2881.33903600.00.

III - Fica designada como fiscal desta contratação a servido-
ra Viviane Araujo da Silva, RF 859.493.7 e como suplente Bruna 
Caroline do Nascimento, RF 854.778.5.

 DIREITOS HUMANOS E 
CIDADANIA
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 PROCESSO: 6074.2019/0000346-5
Assunto: Autorização de prorrogação do prazo para o início 

do procedimento de inscrição de que trata o parágrafo 1º, doa 
art. 2º, da Lei 16.829, de 6 de Fevereiro de 2018, propostas para 
o Edital de Chamamento Público nº 002/2020/SMDHC/CPIR, 
cujo objetivo é a concessão da honraria pelo Prêmio Nelson 
Mandela de Apoio a Iniciativas de Promoção da Igualdade Ra-
cial, por julgamento de projetos de apoio ao desenvolvimento 
de políticas públicas de Promoção da Igualdade Racial, as ações 
desenvolvidas por associações, fundações, organizações não 
governamentais, núcleos religiosos ou núcleos artísticos, com 
vistas à valorização dos direitos e integração no Município de 
São Paulo.

Despacho
I - À vista dos elementos constantes dos autos, ACOLHO 

o argumento e justificativa deduzida pela Coordenação de 
promoção da Igualdade Racial no doc. SEI nº 026486157 e AU-
TORIZO a prorrogação do prazo de inscrição proposto para o 
processo de inscrição para o Edital de Chamamento Público nº 
002/2020/SMDHC/CPIR, cujo objetivo é a concessão da honraria 
pelo Prêmio Nelson Mandela por julgamento de projetos de 
apoio ao desenvolvimento de políticas públicas de Promoção 
da Igualdade Racial, as a ações desenvolvidas por associações, 
fundações, organizações não governamentais, núcleos religio-
sos ou núcleos artísticos até o dia 13 de Março de 2020.

 COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PARA JUVENTUDE

 PROGRAMA DE FORMAÇÃO EMBAIXADORES 
DA JUVENTUDE

PROCESSO DE SELEÇÃO
5ª EDIÇÃO | São Paulo-SP | de 25 a 29 de março de 2020
Candidatura online: de 2 a 10 de março de 2020
Convocação para a segunda fase: até 12 de março de 2020
Segunda etapa de seleção: Até 16 de março de 2020
Resultado: até 19 de março de 2020
Prazo para confirmação de presença: até 21 de março de 

2020
Programa de Formação: 25 a 29 de março de 2020
O Escritório das Naçoes Unidas sobre Drogas e Crime, a 

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de Sao 
Paulo e o Instituto Caixa Seguradora estão comprometidos a 
promover a diversidade em sua rede de Embaixadores(as) da 
Juventude, em termos de ge?nero, rac?a, etnia, orientação sexu-
al, acessibilidade nacionalidade e cultura. Todas as informações 
presentes nas candidaturas serão tratadas com a mais alta 
confidencialidade.
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O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime 

(UNODC), em parceria com a Secretaria Municipal de Direitos 
Humanos e Cidadania da cidade de São Paulo e o Instituto 
Caixa Seguradora, inicia, a partir de 2 de março de 2020, Pro-
cesso de Seleção para a 5ª edição do Programa de Formação 
Embaixadores da Juventude – edição São Paulo, o qual será 
regido por este edital.

1. INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 A Agenda 2020 das Nações Unidas para o Desenvolvi-

mento Sustentável
Em setembro de 2015, representantes dos 193 Estados-

-membros da ONU se reuniram em Nova York e se compro-
meteram a tomar medidas ousadas e transformadoras para 
promover o desenvolvimento sustentável nos próximos 15 anos 
sem deixar ninguém para trás.

Ao adotarem o documento “Transformando o Nosso Mun-
do: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável” 
(A/70/L.1), os países adotaram um plano de ação para as 

pessoas, o planeta e a prosperidade, que busca fortalecer a 
paz universal por meio de parcerias. A Agenda 2030 indica 
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e 169 
metas, para erradicar a pobreza e promover vida digna para 
todos, dentro dos limites do planeta. São objetivos e metas 
claras, para que todos os países adotem de acordo com suas 
próprias prioridades e atuem no espírito de uma parceria global 
que orienta as escolhas necessárias para melhorar a vida das 
pessoas, agora e no futuro.

A Agenda 2030 envolve o esforço coletivo de governos lo-
cais, sociedades, empresas e academia para a promoção de 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a serem alcançados 
até 2030:

1.2 O Programa Embaixadores da Juventude
O Programa Embaixadores da Juventude é uma iniciativa 

lançada em 2016 pelo UNODC em parceria com o Instituto 
Caixa Seguradora. Por meio de atividades de capacitação, exer-
cícios de liderança, desenvolvimento de habilidades pessoais e 
interpessoais e estímulo ao debate inclusivo e produtivo, o pro-
grama objetiva fortalecer capacidades de liderança e ativismo 
entre a população jovem, com foco na Agenda 2030 das Na-
ções Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. Cada edição 
de formação traz, a partir de estudos acerca das necessidades 
e oportunidades para a juventude na cidade-sede, perspectivas 
teóricas, estudos de caso e mecanismos de implementação 
em diversos temas, como: paz e justiça, igualdade de gênero, 
erradicação da pobreza, empreendedorismo, meio ambiente, 
saúde e bem-estar, entre outros. O Programa, portanto, não tem 
a capacitação acadêmica ou profissional como objetivos cen-
trais, mas, sim, o fortalecimento de cidadãs e cidadãos globais, 
capazes de representar diversas pautas em suas comunidades e 
espaços nacionais e internacionais, trazendo destaque à Agen-
da 2030 das Nações Unidas.

O Embaixadores da Juventude aproxima pessoas de dife-
rentes perfis socioeconômicos acadêmicos, religiosos, étnicos, 
de orientação sexual e de identidade de gênero. Membros de 
comunidades indígenas, quilombolas, refugiados e egressos 
do sistema sócio educacional são priorizados entre o público-
-alvo. 42% da rede de Embaixadores é atualmente composta 
por mulheres negras, e pessoas engajadas em diversos outros 
movimentos sociais, políticos e de empreendedorismo são 
igualmente bem recebidas.

Após o curso de formação, os e as jovens beneficiadas pas-
sam a compor a rede de Embaixadores(as) da Juventude, repre-
sentando o UNODC, a SMDHC e o Instituto Caixa Seguradora 
em importantes espaços nacionais e internacionais, como o 
Fórum da Juventude da ECOSOC, realizado anualmente na sede 
das Nações Unidas, em Nova York. Desta maneira, o Programa 
visa a fortalecer a participação da juventude brasileira em 
importantes espaços de discussão e deliberação relacionados 
às mais diversas pautas, além de preparar jovens como porta-
-vozes de suas próprias agendas a partir dos Objetivos para o 
Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Cem pessoas entre 18 e 25 anos de idade já foram bene-
ficiadas após quatro edições de formação do Programa foram 
realizadas, sendo duas em Brasília, uma em Salvador (BA), e a 
mais recente, em Belém (PA).

Conheça mais sobre o Programa e sua articulação nacional 
e internacional através dos seguintes links: Link 1 | Link 2 | 
Link 3

2. PROGRAMA EMBAIXADORES DA JUVENTUDE – EDIÇÃO 
SÃO PAULO

Desde 2013, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos 
e Cidadania do Município de São Paulo tem atuado positi-
vamente na promoção e defesa de direitos dos mais de 2 
milhões de jovens na região. Sua Coordenação de Políticas para 
Juventude é responsável por elaborar diretrizes, programas e 
projetos relativos ao segmento através da promoção do diá-
logo, da participação e do acesso da juventude a programas e 
políticas específicas. Além disso, também promove a articulação 
inter-setorial da temática da juventude no âmbito das políticas 
públicas desenvolvidas pelo Município, desenvolve programas e 
projetos para formação de jovens e promove ações para reduzir 
vulnerabilidades sociais e territoriais da juventude, contemplan-
do especificidades e diversidades de identidade de gênero e 
orientação sexual, raça, etnia, entre outras.

Em 2019*, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos 
e Cidadania da Cidade de São Paulo (SMDHC-SP) uniu-se ao 
UNODC e ao instituto Caixa Seguradora para implementar a 
quinta edição do Programa de Formação junto à juventude 
paulistana, estimada em cerca de 3 milhões de pessoas entre 
15 e 29 anos de idade.

Esta chamada se refere à 5ª edição do curso de formação, 
a ser realizada na cidade de São Paulo, entre os dias 25 e 29 de 
março de 2020, no Centro Histórico de São Paulo.

3. SOBRE O PROCESSO SELETIVO
3.1 Número de vagas
Serão selecionadas(os) 25 (vinte e cinco) jovens para par-

ticipar do Programa de Formação Embaixadores da Juventude 
em São Paulo. As vagas serão distribuídas igualmente entre 
as cinco zonas geográficas da cidade: Norte, Sul, Leste, Oeste 
e Centro.

O Programa não oferecerá bolsas de participação ou cus-
teará gastos com deslocamento e acomodação durante os dias 
do evento, sendo tais despesas de responsabilidade da pessoa 
selecionada. Casos especiais de alta vulnerabilidade econômica 
poderão ser avaliados individualmente caso a pessoa seja sele-
cionada dentro das vagas ofertadas.

3.2 Requisitos
São requisitos obrigatórios para candidatura:
a) Idade entre 18 (dezoito) e 24 (vinte e quatro) anos de 

idade até a data de lançamento desta Chamada;
b) Ter tido contato com o Ensino Superior ou Ensino Téc-

nico Profissionalizante (concluído, cursando ou com matrícula 
trancada);

c) Residir na cidade de São Paulo – não serão aceitas inscri-
ções de outras cidades ou estados brasileiros;

Os requisitos abaixo são classificatórios: é recomendável 
que a(o) candidata(o) os possua, mas o não-cumprimento não 
resulta em eliminação do processo.

a) Inglês, espanhol ou francês – conhecimento intermedi-
ário a fluente;

b) Renda per capita do grupo familiar de até 3 (três) salá-
rios mínimos;

c) Participação em atividades ou projetos envolvendo 
responsabilidade social, empreendedorismo, ações sociais ou 
de voluntariado.

3.3 Grupos prioritários
O UNODC esta? comprometido a promover a diversidade 

em sua rede de Embaixadores(as) da Juventude, em termos de 
ge?nero, rac?a, etnia, orientação sexual, acessibilidade nacio-
nalidade e cultura.

* Processo SEI 6074.2019/0001236-7, publicado no Diário 
Oficial da Cidade de São Paulo em 18 de dezembro de 2019.

Os grupos abaixo são altamente encorajados a partici-
parem deste Processo e terão atenção preferencial durante o 
período:

a) Mulheres negras;
b) Indígenas;
c) Quilombolas;
d) Travestis e transexuais;
e) Pessoas com Deficiência;
f) Imigrantes e pessoas com status de refugiado(a), desde 

que tenham conhecimento avançado da língua portuguesa.
Destacamos que o não-enquadramento da(o) candidata(o) 

dentro dos grupos prioritários não inviabiliza sua inscrição no 
Processo, tampouco reduz as chances de seleção.

3.4 Primeira etapa: inscrição online


