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quada (2,0), satisfatória (1,5), regular (1,0), pouco satisfatória 
(0,5) e não atendido (0);

d) Divulgação para o público específico (valor até 2,0 
pontos) – pontuações possíveis: plenamente adequada (2,0), 
satisfatória (1,5), regular (1,0), pouco satisfatória (0,5) e não 
atendido (0);

e) Aspectos inovadores da proposta (valor até 2,0 pontos) 
– pontuações possíveis: plenamente adequada (2,0), satisfatória 
(1,5), regular (1,0), pouco satisfatória (0,5) e não atendido (0).

5. Durante o processo de avaliação das propostas a Comis-
são de Análise da Documentação e Seleção de Projetos poderá 
solicitar, através dos canais de comunicação oficiais da SEDPcD, 
esclarecimentos, por parte do proponente, que porventura sejam 
necessários para melhor avaliação do projeto.

6. O resultado da seleção dos projetos, efetivado pela 
Comissão de Análise da Documentação e Seleção de Projetos, 
será consignado em Ata e publicado no D.O. indicando os nomes 
dos proponentes, biblioteca e município contemplados.

7. Da deliberação de seleção e escolha dos projetos, pela 
Comissão de Análise da Documentação e Seleção de Projetos, 
caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
publicação da Ata no D.O. Serão aceitos os recursos protocola-
dos na sede da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência – Núcleo de Protocolo e Expedição – nos dias úteis, 
das 09 às 17 horas; ou enviados por via postal, cujas postagens, 
devidamente comprovadas, estejam dentro desse prazo legal.

7.1. O recurso deverá ser dirigido à Comissão de Análise da 
Documentação e Seleção de Projetos, a qual se pronunciará no 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis no sentido de reconsiderar ou 
manter a decisão recorrida.

7.2. Compete a Coordenadoria de Promoção e Articulação 
de Ações de Integração da Secretaria dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência decidir definitivamente o recurso no prazo de 
até 05 (cinco) dias úteis, cuja fluência poderá ser suspensa para 
colher pareceres técnicos e/ou jurídicos que sejam necessários à 
fundamentação da sua decisão.

8. A Comissão de Análise da Documentação e Seleção de 
Projetos indicará 10 (dez) projetos selecionados para receber os 
kits de equipamentos e 2 (dois) projetos suplentes por ordem 
de classificação.

IX. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Realizados todos os ritos e prazos previstos neste Edital, 

caberá à Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência a homologação do resultado definitivo do Concurso 
através da publicação no D.O. e na página eletrônica desta 
Secretaria.

X. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Ficha de inscrição (Anexo I), Formulário de Referência 

(Anexo II), Carta de Anuência (Anexo III), Termo de Compromis-
so de Instalação e Manutenção dos Equipamentos (Anexo IV), 
Formulário de Apresentação do Projeto (Anexo V) são partes 
integrantes deste Edital;

2. Não poderão integrar a Comissão de Seleção de Projetos 
pessoas direta ou indiretamente ligadas aos projetos inscritos 
neste Concurso, bem como seus cônjuges ou parentes até o 
2º grau.

3. A manutenção dos equipamentos corre por conta das 
prefeituras contempladas.

XI. DA LEGISLAÇÃO
O presente edital tem como fundamento a Lei 10.753/2003, 

que institui a Política Nacional do Livro, e o Decreto Estadual 
52.841/2008, que dispõe sobre as atribuições da Secretaria 
de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e a Lei 
8.666/2003 que estabelece normas gerais sobre licitações e 
contratos administrativos.

• DOCUMENTAÇÃO (Anexos I a IV);
• PROJETO (Anexo V).
4. As informações e os documentos relativos ao Edital cons-

tam do site http://bibliotecas.sedpcd.sp.gov.br/programa.php
IV. DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS
Os projetos deverão ser apresentados em até 4 (quatro) 

páginas contendo os objetivos, justificativas e diagnósticos 
da situação atual (apontando as limitações na prestação de 
serviços), explicitando o público que pretende atender e os ser-
viços que pretende implantar/aprimorar. Incluir também plano 
de divulgação dos serviços a serem implantados/aprimorados 
(Anexo V).

V. DA DOCUMENTAÇÃO
Deverão ser encaminhados os seguintes documentos, devi-

damente preenchidos e assinados:
a) Ficha de inscrição (Anexo I);
b) Formulário de Referência (Anexo II);
c) Carta de Anuência (Anexo III);
d) Termo de Compromisso de Instalação e Manutenção dos 

Equipamentos (Anexo IV);
e) Formulário de Apresentação do Projeto (Anexo V);
f) Cópia autenticada do instrumento legal de criação da 

biblioteca pública municipal, se houver;
g) Cópia do CNPJ do órgão;
h) Cópia autenticada do Termo de Posse, carteira de iden-

tidade e CPF do dirigente do órgão proponente (Biblioteca).
VI. DO INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO
Serão indeferidas as inscrições:
a) Postadas ou protocoladas após o período de inscrição 

definido neste edital;
b) Que não apresentarem toda a documentação relacionada 

no item V – Da Documentação;
c) Que não atenderem aos termos do item VII – Da Habi-

litação;
d) Cujas informações apresentadas nos documentos anexos 

sejam inverídicas.
VII. DA HABILITAÇÃO
É condição para habilitação neste concurso que as bibliote-

cas proponentes possuam acessibilidade arquitetônica nos seus 
espaços (rampas, corrimãos, elevadores, banheiros adaptados, 
entre outros itens).

VIII. DO JULGAMENTO
1. Os projetos serão analisados pela Comissão de Análise 

da Documentação e Seleção de Projetos que será formada por 3 
(três) servidores da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência.

2. A Comissão de Análise da Documentação e Seleção de 
Projetos terá prazo de 10 (dez) dias corridos, após o encerramen-
to das inscrições, para seleção dos projetos vencedores.

3. A Comissão de Análise da Documentação e Seleção de 
Projetos tem autonomia na análise técnica e decisão de seleção 
quanto ao projeto apresentado, inclusive para desclassificar 
projetos que não atendam requisitos mínimos exigidos.

4. O julgamento dos projetos será efetuado considerando-se 
os seguintes critérios e pontuações:

a) Serviços prestados (valor até 2,0 pontos) – pontuações 
possíveis: plenamente adequada (2,0), satisfatória (1,5), regular 
(1,0), pouco satisfatória (0,5) e não atendido (0);

b) Viabilidade de implantação dos serviços de tecnologia 
assistiva para pessoas com deficiência (valor até 2,0 pontos) – 
pontuações possíveis: plenamente adequada (2,0), satisfatória 
(1,5), regular (1,0), pouco satisfatória (0,5) e não atendido (0);

c) Adequação de espaço, pessoal e horário de atendimento 
(valor até 2,0 pontos) – pontuações possíveis: plenamente ade-

RODOLFO IPOLITO MENEGUETTE - 441167846 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA SÃO SEBASTIÃO, 
2304 - 1ª ANDAR - SALA 17, - CENTRO - SAO CARLOS, no dia 
17-12-2019 ás 15h, para a realização de perícia médica para fins 
de ingresso, munido de documento de identidade original com 
foto e exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: PROFES-
SOR DOUTOR, do(a) UNIVERSIDADE DE SAO PAULO.

SABRINA FRANCESCA DE SOUZA LISBOA - 83910860 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA: CONDE AFONSO 
CELSO, 1976, - JARDIM AMERICA - RIBEIRAO PRETO, no dia 
16-12-2019 ás 09h, para a realização de perícia médica para fins 
de ingresso, munido de documento de identidade original com 
foto e exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: PROFES-
SOR DOUTOR, do(a) UNIVERSIDADE DE SAO PAULO.

TALES RUBENS DE NADAI - 64995154 - Fica convocado(a) 
a comparecer no endereço RUA ADOLPHO JOSÉ PEREIRA, 165, - 
JARDIM INFANTE DOM HENRIQUE - BAURU, no dia 16-12-2019 
ás 10h06, para a realização de perícia médica para fins de 
ingresso, munido de documento de identidade original com foto 
e exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: PROFESSOR 
DOUTOR, do(a) UNIVERSIDADE DE SAO PAULO.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
AMANDA COSTA ROZAN FORTUNATO - 445045978 - Fica 

convocado(a) a comparecer no endereço AV. FRANCISCO GLICE-
RIO, 1766, - CENTRO - CAMPINAS, no dia 16-12-2019 ás 09h45, 
para a realização de perícia médica para fins de ingresso, muni-
do de documento de identidade original com foto e exames/ 
relatórios médicos solicitados. Cargo: MEDICO CLINICO GERAL, 
do(a) UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS.

FELIPE RACOSTA LEITE - 46357033 - Fica convocado(a) 
a comparecer no endereço AV. FRANCISCO GLICERIO, 1766, 
- CENTRO - CAMPINAS, no dia 16-12-2019 ás 10h30, para a 
realização de perícia médica para fins de ingresso, munido de 
documento de identidade original com foto e exames/ relatórios 
médicos solicitados. Cargo: TECNICO EM ADMINISTRACAO, 
do(a) UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS.

GIAN ROBERTO SIMONETTI DE MORAIS - 53500693 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço AV. FRANCISCO GLICE-
RIO, 1766, - CENTRO - CAMPINAS, no dia 16-12-2019 ás 10h15, 
para a realização de perícia médica para fins de ingresso, muni-
do de documento de identidade original com foto e exames/ 
relatórios médicos solicitados. Cargo: TECNICO EM ADMINIS-
TRACAO, do(a) UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS.

GLENDA ARAUJO SILVA GIRELI - 60521384 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço AV. FRANCISCO GLICE-
RIO, 1766, - CENTRO - CAMPINAS, no dia 17-12-2019 ás 09h15, 
para a realização de perícia médica para fins de ingresso, muni-
do de documento de identidade original com foto e exames/ 
relatórios médicos solicitados. Cargo: TECNICO EM ADMINIS-
TRACAO, do(a) UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS.

KAREN TEODORO MENEZES - 41740785 - Fica convocado(a) 
a comparecer no endereço AV. FRANCISCO GLICERIO, 1766, 
- CENTRO - CAMPINAS, no dia 17-12-2019 ás 08h30, para a 
realização de perícia médica para fins de ingresso, munido de 
documento de identidade original com foto e exames/ relatórios 
médicos solicitados. Cargo: TECNICO EM ADMINISTRACAO, 
do(a) UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS.

MARIA IZABEL VASCO DE TOLEDO - 43706001 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço AV. FRANCISCO GLICE-
RIO, 1766, - CENTRO - CAMPINAS, no dia 17-12-2019 ás 08h45, 
para a realização de perícia médica para fins de ingresso, muni-
do de documento de identidade original com foto e exames/ 
relatórios médicos solicitados. Cargo: TECNICO EM ADMINIS-
TRACAO, do(a) UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS.

MELLANIE GRILO ALBERTO - 39666305 - Fica convocado(a) 
a comparecer no endereço AV. FRANCISCO GLICERIO, 1766, 
- CENTRO - CAMPINAS, no dia 17-12-2019 ás 09h30, para a 
realização de perícia médica para fins de ingresso, munido de 
documento de identidade original com foto e exames/ relatórios 
médicos solicitados. Cargo: TECNICO EM ADMINISTRACAO, 
do(a) UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS.

WILLIAM DE SOUSA LIMA - 30506832 - Fica convocado(a) a 
comparecer no endereço AV. FRANCISCO GLICERIO, 1766, - CEN-
TRO - CAMPINAS, no dia 16-12-2019 ás 11h, para a realização 
de perícia médica para fins de ingresso, munido de documento 
de identidade original com foto e exames/ relatórios médicos 
solicitados. Cargo: TECNICO EM ADMINISTRACAO, do(a) UNI-
VERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS.

 DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

 GABINETE DA SECRETÁRIA

 Comunicado
Edital de Concurso 01/2019 Para a Seleção de Projetos 

Visando a Acessibilização de Bibliotecas do Sistema Estadual de 
Bibliotecas Públicas

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiên-
cia torna público o Edital do Programa SP + Inclusão Bibliotecas 
para os municípios paulistas que possuam uma ou mais biblio-
tecas públicas em funcionamento para inscreverem projetos 
visando implantar ou aprimorar serviços para o atendimento de 
pessoas com deficiência.

I. DOS PARTICIPANTES
1. Podem participar as bibliotecas públicas municipais 

integradas ao Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas (SISEB) e 
que tenham enviado as informações atualizadas para a Unidade 
de Bibliotecas e Leitura da Secretaria de Estado da Cultura. As 
bibliotecas cadastradas estão no endereço eletrônico https://
goo.gl/C9gEvN

II. DA PREMIAÇÃO
1. Seleção, através de Concurso Público, de 10 (dez) projetos 

que acarretem inovação em serviços bibliotecários para recebi-
mento de EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA PELAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
MUNICIPAIS INTEGRADAS AO SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTE-
CAS PÚBLICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (SiSEB).

Os projetos selecionados poderão concorrer ao kit de 
prêmios composto pelos seguintes itens: scanner leitor de mesa, 
linha braile e computador.

2. Não há limite de premiações por município.
III. DA INSCRIÇÃO
1. As inscrições deverão ser realizadas de 17 dezembro de 

2019 a 30-01-2020.
2. A inscrição das bibliotecas proponentes implicará na acei-

tação das normas e condições estabelecidas pelo presente Edital.
3. As inscrições poderão ser feitas:
3.1) Por via postal com aviso de recebimento (AR) ou SEDEX 

com aviso de recebimento (AR) A documentação deverá ser 
encaminhada ao Núcleo de Protocolo e Expedição, da Secretaria 
de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, situada à 
Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 564, Portão 10, Bairro 
Barra Funda, São Paulo – SP, CEP: 01156-001; uma embalagem 
única (caixa, pacote ou envelope), tendo como remetente o 
proponente do projeto e como destinatário o “EDITAL 01/2019 - 
EDITAL PARA SELEÇÃO DE PROJETOS VISANDO A ACESSIBILIZA-
ÇÃO DE BIBLIOTECAS DO SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS” contendo em seu interior 2 (dois) envelopes da 
seguinte forma:

• ENVELOPE 1/DOCUMENTAÇÃO (Anexos I a IV);
• ENVELOPE 2/PROJETO (Anexo V).
3.2) Por e-mail, através do envio da documentação digitali-

zada em formato pdf para o endereço eletrônico spmaisinclusa-
obibliotecas@sedpcd.sp.gov.br o projeto deve ser apresentado 
em 2 partes, da seguinte forma:

MURILLO DE ARRUDA CAMPOS TREVISANI - 279269262 
- Fica convocado(a) a comparecer no endereço RUA SÃO SEBAS-
TIÃO, 2304 - 1ª ANDAR - SALA 17, - CENTRO - SAO CARLOS, 
no dia 17-12-2019 ás 15h, para a realização de perícia médica 
para fins de ingresso, munido de documento de identidade ori-
ginal com foto e exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: 
ESCREVENTE TECN JUDICIARIO, do(a) PODER JUDICIARIO.

NATALY AGUIAR DA SILVA - 49185642 - Fica convocado(a) 
a comparecer no endereço RUA XV DE NOVEMBRO, 902, - CEN-
TRO - TAUBATE, no dia 16-12-2019 ás 10h20, para a realização 
de perícia médica para fins de ingresso, munido de documento 
de identidade original com foto e exames/ relatórios médicos 
solicitados. Cargo: ESCREVENTE TECN JUDICIARIO, do(a) PODER 
JUDICIARIO.

PAULO DONISETE BENTO - 2931405 - Fica convocado(a) a 
comparecer no endereço RUA: CONDE AFONSO CELSO, 1976, 
- JARDIM AMERICA - RIBEIRAO PRETO, no dia 17-12-2019 ás 
09h, para a realização de perícia médica para fins de ingresso, 
munido de documento de identidade original com foto e exa-
mes/ relatórios médicos solicitados. Cargo: ESCREVENTE TECN 
JUDICIARIO, do(a) PODER JUDICIARIO.

PAULO SERGIO FRIGERE JUNIOR - 485017210 - Fica 
convocado(a) a comparecer neste Departamento de Perícias 
Médicas do Estado, sito à Av. Prefeito Passos, s/nº - Glicério, no(s) 
dia(s) e horário(s) abaixo, para a realização de perícia médica 
complementar para fins de de ingresso, munido de documento 
de identidade original com foto e exames/ relatórios médicos 
solicitados. Cargo: ESCREVENTE TECN JUDICIARIO, do(a) TRIBU-
NAL DE JUSTICA. Dias: 17-12-2019 08h.

PEDRO SERRA DE GODOI - 46257379 - Fica convocado(a) a 
comparecer neste Departamento de Perícias Médicas do Estado, 
sito à Av. Prefeito Passos, s/nº - Glicério, no(s) dia(s) e horário(s) 
abaixo, para a realização de perícia médica complementar para 
fins de de ingresso, munido de documento de identidade origi-
nal com foto e exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: 
ESCREVENTE TECN JUDICIARIO, do(a) TRIBUNAL DE JUSTICA. 
Dias: 17-12-2019 08h.

REBECCA BOAVENTURA HILKNER SILVA - 503244399 - 
Fica convocado(a) a comparecer no endereço AV. FRANCISCO 
GLICERIO, 1766, - CENTRO - CAMPINAS, no dia 17-12-2019 ás 
08h15, para a realização de perícia médica para fins de ingresso, 
munido de documento de identidade original com foto e exa-
mes/ relatórios médicos solicitados. Cargo: ESCREVENTE TECN 
JUDICIARIO, do(a) PODER JUDICIARIO.

RENAN FERNANDES DOS SANTOS - 440272579 - Fica 
convocado(a) a comparecer neste Departamento de Perícias 
Médicas do Estado, sito à Av. Prefeito Passos, s/nº - Glicério, no(s) 
dia(s) e horário(s) abaixo, para a realização de perícia médica 
complementar para fins de de ingresso, munido de documento 
de identidade original com foto e exames/ relatórios médicos 
solicitados. Cargo: ESCREVENTE TECN JUDICIARIO, do(a) TRIBU-
NAL DE JUSTICA. Dias: 18-12-2019 08h.

STELLA CARDOSO DE OLIVEIRA - 6260565914 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA 20, 35, - CENTRO - 
BARRETOS, no dia 16-12-2019 ás 09h40, para a realização de perí-
cia médica para fins de ingresso, munido de documento de iden-
tidade original com foto e exames/ relatórios médicos solicitados. 
Cargo: ESCREVENTE TECN JUDICIARIO, do(a) PODER JUDICIARIO.

TALITA MELO GOMES DE OLIVEIRA - 47639451 - Fica 
convocado(a) a comparecer neste Departamento de Perícias 
Médicas do Estado, sito à Av. Prefeito Passos, s/nº - Glicério, no(s) 
dia(s) e horário(s) abaixo, para a realização de perícia médica 
complementar para fins de de ingresso, munido de documento 
de identidade original com foto e exames/ relatórios médicos 
solicitados. Cargo: ASSISTENTE SOCIAL JUDICIARIO, do(a) TRI-
BUNAL DE JUSTICA. Dias: 16-12-2019 08h.

TAMIRES PEREIRA DE MORAES MOREIRA - 496587894 - 
Fica convocado(a) a comparecer neste Departamento de Perícias 
Médicas do Estado, sito à Av. Prefeito Passos, s/nº - Glicério, no(s) 
dia(s) e horário(s) abaixo, para a realização de perícia médica 
complementar para fins de de ingresso, munido de documento 
de identidade original com foto e exames/ relatórios médicos 
solicitados. Cargo: ASSISTENTE SOCIAL JUDICIARIO, do(a) TRI-
BUNAL DE JUSTICA. Dias: 17-12-2019 08h.

VINICIUS ELEUTERIO PULITANO - 466895987 - Fica 
convocado(a) a comparecer neste Departamento de Perícias 
Médicas do Estado, sito à Av. Prefeito Passos, s/nº - Glicério, no(s) 
dia(s) e horário(s) abaixo, para a realização de perícia médica 
complementar para fins de de ingresso, munido de documento 
de identidade original com foto e exames/ relatórios médicos 
solicitados. Cargo: ESCREVENTE TECN JUDICIARIO, do(a) TRIBU-
NAL DE JUSTICA. Dias: 22-01-2020 13h30.

SECRETARIA DA SAUDE
DANIELA CRISTINA ZANOTTI - 247589091 - Fica 

convocado(a) a comparecer no endereço AV NELSON SPIEL-
MANN, 857, - CENTRO - MARILIA, no dia 17-12-2019 ás 13h20, 
para a realização de perícia médica para fins de ingresso, muni-
do de documento de identidade original com foto e exames/ 
relatórios médicos solicitados. Cargo: TECNICO DE ENFERMA-
GEM, do(a) SECRETARIA DA SAUDE.

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
ELAINE DA SILVA SANTANA - 414096873 - Fica convocado(a) 

a comparecer no endereço AV. FRANCISCO GLICERIO, 1766, 
- CENTRO - CAMPINAS, no dia 16-12-2019 ás 10h45, para a 
realização de perícia médica para fins de ingresso, munido de 
documento de identidade original com foto e exames/ relatórios 
médicos solicitados. Cargo: OFICIAL ADMINISTRATIVO, do(a) 
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA.

VANESSA LOURDES PEREIRA SILVA - 446892798 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA: CONDE AFONSO 
CELSO, 1976, - JARDIM AMERICA - RIBEIRAO PRETO, no dia 
17-12-2019 ás 08h40, para a realização de perícia médica para 
fins de ingresso, munido de documento de identidade original 
com foto e exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: OFICIAL 
ADMINISTRATIVO, do(a) SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA.

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
CARLOS ANTONIO NEGRATO - 4994237 - Fica convocado(a) 

a comparecer no endereço RUA ADOLPHO JOSÉ PEREIRA, 165, - 
JARDIM INFANTE DOM HENRIQUE - BAURU, no dia 17-12-2019 
ás 09h48, para a realização de perícia médica para fins de 
ingresso, munido de documento de identidade original com foto 
e exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: PROFESSOR 
DOUTOR, do(a) UNIVERSIDADE DE SAO PAULO.

MARIANE NUNES DE NADAI - 327438630 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ADOLPHO JOSÉ 
PEREIRA, 165, - JARDIM INFANTE DOM HENRIQUE - BAURU, no 
dia 16-12-2019 ás 10h18, para a realização de perícia médica 
para fins de ingresso, munido de documento de identidade ori-
ginal com foto e exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: 
PROFESSOR DOUTOR, do(a) UNIVERSIDADE DE SAO PAULO.

MONICA MARIA DE JESUS SILVA - 13704384 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA: CONDE AFONSO 
CELSO, 1976, - JARDIM AMERICA - RIBEIRAO PRETO, no dia 
17-12-2019 ás 09h15, para a realização de perícia médica para 
fins de ingresso, munido de documento de identidade original 
com foto e exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: PRO-
FESSOR DOUTOR, do(a) UNIVERSIDADE DE SAO PAULO.

NUBIA BARBOSA ELOY - 107123291 - Fica convocado(a) 
a comparecer no endereço TRAVESSA ESPANHA,179, - JARDIM 
EUROPA - PIRACICABA, no dia 17-12-2019 ás 13h, para a 
realização de perícia médica para fins de ingresso, munido de 
documento de identidade original com foto e exames/ relatórios 
médicos solicitados. Cargo: PROFESSOR DOUTOR, do(a) UNIVER-
SIDADE DE SAO PAULO.

 

      
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA 

 
 

 
Av. Auro Soares de Moura Andrade, 564, Portão 10 - São Paulo/SP PABX: (11) 5212-3700 
CEP: 01156-001  www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br 

 
 

ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO  

 

Eu,.............................................................................................................., 

RG nº ................., CPF nº........................, dirigente da biblioteca proponente do 

projeto, CNPJ nº........................................., dirijo-me à Secretaria de Estado dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência para requerer inscrição da proposta abaixo 

descrita, no EDITAL DE CONCURSO 001/2019 PARA SELEÇÃO DE PROJETOS 

PARA RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS  DE TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 

INTEGRADAS AO  SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS (SISEB), 

de acordo com as normas previstas em seu Edital. 

BIBLIOTECA PROPONENTE:............................................................................... 
 

 

DADOS BIBLIOTECA PROPONENTE  

RAZÃO SOCIAL:  

ENDEREÇO: 

 

NÚMERO: COMPLEMENTO:  

BAIRRO: 

 

CEP: MUNICÍPIO: UF:  

DDD TELEFONE: 

 

FAX:  

CORREIO ELETRÔNICO DO PROPONENTE E DO RESPONSÁVEL PELO PROJETO:  

  

 
 

Local e data:............................................ 
 
 

Assinatura:.................................................................................. 
Dirigente da Biblioteca Proponente do Projeto 

 
 


