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 LOGÍSTICA E TRANSPORTES

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
DELEGADOS DE TRANSPORTE 
DO ESTADO DE SÃO PAULO

 DIRETORIA DE PROCEDIMENTOS E 
LOGÍSTICA
 Comunicado
Protocolo 259.707/14 – Concedendo o prazo de 360 dias, 

para que a empresa TRANSPEN TRANSPORTE COLETIVO E 
ENCOMENDAS LTDA CNPJ sob 75.156.265/0001-82, conclua 
os serviços de pintura dos veículos em operação no Serviço 
Regular Rodoviário.

 CULTURA

 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Comunicado
Edital “Concurso: Prêmio São Paulo de Literatura 2014”
(Este Substitui o Publicado no D.O. de 19-03-2014)
O Secretário da Cultura, torna público que, no período entre 

24-03-2014 a 07-05-2014, estarão abertas as inscrições para o 
concurso PRÊMIO SÃO PAULO DE LITERATURA 2014 - doravante 
referido como PRÊMIO, nos termos e condições estabelecidas 
neste Edital, que se regerá pela Lei Federal 8.666/93, pela Lei 
Estadual 6.544/89, e suas respectivas alterações, bem como pelas 
demais normas legais e regulamentares pertinentes à espécie.

I. DO OBJETO
1. O concurso destina-se à premiação de 3 (três) obras lite-

rárias (livros), escritas em língua portuguesa, editadas e comer-
cializadas no Brasil no ano de 2013, uma para cada modalidade:

a. Prêmio São Paulo de Melhor Livro do Ano de 2013;
b. Prêmio São Paulo de Melhores Livros do Ano de 2013 - 

Autores Estreantes sendo:
b.1) 01 (um) prêmio para o melhor livro escrito por autor 

estreante com até 40 (quarenta) anos de idade considerando a 
data da inscrição no prêmio;

b.2) 01 (um) prêmio para o melhor livro escrito por autor 
estreante com mais de 40 (quarenta) anos de idade consideran-
do a data da inscrição no prêmio.

II. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2. São requisitos para inscrição da obra:
a) gênero: romance de ficção;
b) língua: escrita originalmente em português;
c) que o autor esteja vivo na data da inscrição;
d) primeira edição mundial obrigatória no Brasil;
e) primeira edição e comercialização no período compreen-

dido entre 01-01-2013 e 31-12-2013;
f) formato impresso.
2.1. Cada obra poderá concorrer numa única modalidade 

do PRÊMIO.
2.2. Será admitida a participação de obras de autoria única, 

bem como daquelas escritas em coautoria, desde que não inte-
grem compilações ou compêndios.

2.3. Poderá ser concedida menção honrosa, no caso de fale-
cimento de autor de obra selecionada como finalista, durante o 
processo de realização do concurso.

2.4. Não será admitida a participação de obra cujo conteú-
do, ainda que parcial, tenha sido publicado, nas formas impressa 
e/ou virtual, antes do período determinado no subitem 2.“e”.

2.5. Para os Prêmios São Paulo de Melhores Livros - Autores 
Estreantes do Ano de 2013, somente serão admitidas obras 
cujos autores não tenham publicado anteriormente outra obra 
de ficção no gênero romance. Ou seja, a obra inscrita deverá ser 
o primeiro romance de ficção publicado pelo autor.

III. DAS INSCRIÇÕES
3. As inscrições somente poderão ser requeridas pelo autor 

ou pela editora da obra, no Núcleo de Protocolo e Expedição, 
da Secretaria de Estado da Cultura, na Rua Mauá, 51, Luz, São 
Paulo – SP, CEP: 01028-900, pessoalmente ou via remessa pos-
tal, com aviso de recebimento.

a) Pessoalmente, mediante a entrega da documentação des-
crita no item IV, nos dias úteis, das 10h às 12h e das 13h às 17h.

b) Via postal, pela remessa de uma única embalagem 
(envelope, pacote ou caixa), com a identificação “CONCURSO: 
PRÊMIO SÃO PAULO DE LITERATURA 2014”, contendo em 
seu interior os dois envelopes lacrados, conforme descrição 
do item IV, considerada a data da postagem para aferição da 
tempestividade.

3.1. Havendo mais de uma inscrição para uma mesma obra, 
será considerada válida a primeira requerida.

IV. DA DOCUMENTAÇÃO
4. ENVELOPE 1: HABILITAÇÃO
4.1. Inscrição feita pelo autor:
a) Ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo I);
b) Cópia simples do documento de identidade (carteira 

expedida pelos comandos Militares, pelos Institutos de Identifi-
cação, pelas Secretarias de Segurança Pública e pelos Corpos de 
Bombeiros Militares; carteira expedida pelos órgãos de fiscaliza-
dores de exercício profissional; passaporte brasileiro; certificado 
de reservista; carteira funcional do funcionário público; carteira 
profissional expedida por órgão público; carteira de trabalho; 
carteira nacional de habilitação, modelo novo, com foto).

c) Cópia simples do registro no CPF ou de documento oficial 
que contenha o número do CPF;

d) Nos casos de inscrição realizada por procurador, ins-
trumento de procuração firmado pelo autor, acompanhada de 
cópias simples do documento de identidade e do registro no 
CPF do procurador.

e) Documento que comprove que a assistência ou a repre-
sentação dos pais ou representantes legais ao autor menor não 
emancipado, acompanhado por cópias da carteira de identidade 
e do registro no CPF dos representantes ou assistentes;

f) Na categoria de autor estreante será obrigatória a decla-
ração assinada pelo autor ou procurador constituído, conforme 
modelo constante no Anexo III, informando tratar-se do primeiro 
romance de sua autoria editado e publicado. A qualquer tempo, 
haverá desclassificação da obra cujo autor tenha omitido a 
existência de outro romance anteriormente publicado, com 
devolução da premiação, se houver.

4.2. Inscrição feita pela editora:
a) Ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo II);
b) Cópia simples do registro no CNPJ da Editora;
c) Cópia simples do documento de identidade do represen-

tante legal da editora;
d) Cópia simples do registro no CPF ou documento que 

contenha o número do CPF do representante legal da editora;
e) Declaração da editora, assinada pelo representante 

legal, atestando que o autor está ciente da inscrição da obra 
no concurso;

f) Cópia do documento de identidade do autor.
g) Documento que comprove que a assistência ou a repre-

sentação dos pais ou representantes legais ao autor menor não 
emancipado, acompanhado por cópias da carteira de identidade 
e do registro no CPF dos representantes ou assistentes;

h) Na categoria de autor estreante será obrigatória a decla-
ração assinada pelo autor ou procurador constituído, conforme 
modelo constante no anexo III, informando tratar-se do primeiro 
romance de sua autoria editado e publicado. A qualquer tempo, 
haverá desclassificação da obra cujo autor tenha omitido a 
existência de outro romance publicado, com devolução da 
premiação, se houver.

MEDICINA DO SONO
CLAS. INSC. NOME NOTA
1º 2 JANAEL RODRIGUES 9,50
2º 8 QUEDAYR EDNA TOMINAGA G. DE SOUZA 9,00

ANGIORRADIOLOGIA E CIRURGIA ENDOVASCULAR
CLAS. INSC. NOME NOTA
1º 11 EMANUEL JUNIO RAMOS TENORIO 9,95
2º 4 GABRIEL BORDONAL LURO COSTA 7,55

TRANSPLANTE DE CORNEA
CLAS. INSC. NOME NOTA
1º 5 MARCELO CARAM RIBEIRO FERNANDES 9,50
2º 9 JAMILLE PACHECO DE PAULA 9,00
3º 7 FERNANDO YONAMINI 8,50

MEDICINA TROPICAL
CLAS. INSC. NOME NOTA
1º 3 AECIO FREITAS SOUZA 6,98

 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE 
MEDICINA DE BOTUCATU

 Notificação
Notificamos a empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPI-

TALAR LTDA acerca do procedimento de cobrança de multa 
por atraso na entrega de material ou serviço ao Hospital das 
Clínicas de Botucatu, do processo nº 0521/2014, na NF nº 
225.208 de valor R$5.328,00 ( Cinco Mil Trezentos e Vinte 
e Oito Reais) informamos que serão descontados 01 dia de 
atraso, do valor total da Nota Fiscal, totalizando um valor de 
desconto de R$10,66 (Dez Reais e Sessenta e Seis Centavos), 
sendo que, a diferença de R$5.317,34 ( Cinco Mil Trezentos e 
Dezessete Reais e Trinta e Quatro Centavos) serão creditados no 
dia 17/04/2014, conforme artigos 86 a 88 da lei nº 8.666/93 e 
conforme Resolução da Secretaria da Saúde 26 de 09/02/1990 
nos Artigos 1º, 2º, 3º e 4º.

Informamos, que em razão do exposto pela lei 8.666/93, 
Art.87,§2º, a notificada possui o prazo de 5 (cinco) dias para 
apresentação de defesa, sendo presumido os fatos em sua 
omissão.

A defesa deverá ser protocolada no Núcleo de Receita e 
Despesa do Departamento Econômico Financeiro e Contábil 
do HCFMB.

Em caso de apresentação de defesa, sua conclusão será 
publicada em diário oficial.

Notificamos a empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITA-
LAR LTDA acerca do procedimento de cobrança de multa por 
atraso na entrega de material ou serviço ao Hospital das Clínicas 
de Botucatu, do processo nº 4852/2013, na NF nº 223.614 de 
valor R$768,00 ( Setecentos e Sessenta e Oito Reais) informa-
mos que serão descontados 45 dias de atraso, do valor total 
da Nota Fiscal, totalizando um valor de desconto de R$92,16 ( 
Noventa e dois Reais e Dezesseis Centavos), sendo que, a dife-
rença de R$675,84 ( Seiscentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta 
e Quatro Centavos) serão creditados no dia 07/04/2014, confor-
me artigos 86 a 88 da lei nº 8.666/93 e conforme Resolução da 
Secretaria da Saúde 26 de 09/02/1990 nos Artigos 1º, 2º, 3º e 4º.

Informamos, que em razão do exposto pela lei 8.666/93, 
Art.87,§2º, a notificada possui o prazo de 5 (cinco) dias para 
apresentação de defesa, sendo presumido os fatos em sua 
omissão.

A defesa deverá ser protocolada no Núcleo de Receita e 
Despesa do Departamento Econômico Financeiro e Contábil 
do HCFMB.

Em caso de apresentação de defesa, sua conclusão será 
publicada em diário oficial.

Notificamos a empresa HOSPFAR IND. COM. PRODS. HOS-
PITALARES LTDA. acerca do procedimento de cobrança de 
multa por atraso na entrega de material ou serviço ao Hospital 
das Clínicas de Botucatu, do processo nº 0422/2014, na NF nº 
544.120 de valor R$1.293,00 ( Um Mil Duzentos e Noventa 
e Tres Reais) informamos que serão descontados 22 dias de 
atraso, do valor total da Nota Fiscal, totalizando um valor de 
desconto de R$56,89 ( Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Nove 
Centavos), sendo que, a diferença de R$1.236,11 ( Um mil 
Duzentos e Trinta e Seis Reais e Onze Centavos) serão creditados 
no dia 14/04/2014, conforme artigos 86 a 88 da lei nº 8.666/93 
e conforme Resolução da Secretaria da Saúde 26 de 09/02/1990 
nos Artigos 1º, 2º, 3º e 4º.

Informamos, que em razão do exposto pela lei 8.666/93, 
Art.87,§2º, a notificada possui o prazo de 5 (cinco) dias para 
apresentação de defesa, sendo presumido os fatos em sua 
omissão.

A defesa deverá ser protocolada no Núcleo de Receita e 
Despesa do Departamento Econômico Financeiro e Contábil 
do HCFMB.

Em caso de apresentação de defesa, sua conclusão será 
publicada em diário oficial.

Notificamos a empresa FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA. acerca do procedimento de cobrança 
de multa por atraso na entrega de material ou serviço ao 
Hospital das Clínicas de Botucatu, do processo nº 4534/2013, 
na NF nº14.388 de valor R$8.700,00 ( Oito Mil e Setecentos 
Reais) informamos que serão descontados 81 dias de atraso, 
do valor total da Nota Fiscal, totalizando um valor de desconto 
de R$2.296,80 (Dois Mil Duzentos e Noventa e Seis Reais e 
Oitenta Centavos), sendo que, a diferença de R$6.403,20 ( 
Seis Mil Quatrocentos e Vinte Centavos) serão creditados no 
dia 16/04/2014, conforme artigos 86 a 88 da lei nº 8.666/93 e 
conforme Resolução da Secretaria da Saúde 26 de 09/02/1990 
nos Artigos 1º, 2º, 3º e 4º.

Informamos, que em razão do exposto pela lei 8.666/93, 
Art.87,§2º, a notificada possui o prazo de 5 (cinco) dias para 
apresentação de defesa, sendo presumido os fatos em sua 
omissão.

A defesa deverá ser protocolada no Núcleo de Receita e 
Despesa do Departamento Econômico Financeiro e Contábil 
do HCFMB.

Em caso de apresentação de defesa, sua conclusão será 
publicada em diário oficial.

Notificamos a empresa UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA 
NACIONAL S/A. acerca do procedimento de cobrança de multa 
por atraso na entrega de material ou serviço ao Hospital das Clí-
nicas de Botucatu, do processo nº 0414/2014 na NF nº 156.282 
de valor R$1.400,00 ( Um Mil e Quatrocentos Reais) informamos 
que serão descontados 26 dias de atraso, do valor total da Nota 
Fiscal, totalizando um valor de desconto de R$72,80 ( Setenta 
e dois Reais e Oitenta centavos), sendo que, a diferença de 
R$1.327,20 ( Um Mil Trezentos e Vinte e Sete Reais e Vinte Cen-
tavos) serão creditados no dia 16/04/2014, conforme artigos 86 
a 88 da lei nº 8.666/93 e conforme Resolução da Secretaria da 
Saúde 26 de 09/02/1990 nos Artigos 1º, 2º, 3º e 4º.

Informamos, que em razão do exposto pela lei 8.666/93, 
Art.87,§2º, a notificada possui o prazo de 5 (cinco) dias para 
apresentação de defesa, sendo presumido os fatos em sua 
omissão.

A defesa deverá ser protocolada no Núcleo de Receita e 
Despesa do Departamento Econômico Financeiro e Contábil 
do HCFMB.

Em caso de apresentação de defesa, sua conclusão será 
publicada em diário oficial.

7. Durante as provas, não será permitida qualquer espécie 
de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utiliza-
ção de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anota-
ções, utilização de outro material não fornecido pela Fundação 
VUNESP. O uso de telefone celular, aparelhos sonoros ou outro 
tipo se aparelho eletrônico, assim como protetor auricular, boné, 
gorro, chapéu e óculos de sol não serão permitidos.

8. O telefone celular e outros equipamentos eletrônicos 
em posse do candidato deverão ser lacrados antes do início da 
prova, utilizando embalagem plástica fornecida pela VUNESP, 
exclusivamente para tal fim.

8.1 A Fundação VUNESP fornecerá, antes do início das pro-
vas, embalagem plástica, para o acondicionamento de objetos 
pessoais do candidato, inclusive relógio com calculadora e de 
telefone celular ou de qualquer outro equipamento eletrônico e/
ou material de comunicação desligados.

8.1.1. A embalagem plástica deverá permanecer durante 
todo o processo debaixo da carteira.

8.2. Os aparelhos eletrônicos deverão permanecer desliga-
dos até a saída do candidato do local de realização das provas.

8.3. No caso do aparelho celular tocar e não estar dentro 
da embalagem plástica lacrada, o candidato será eliminado da 
avaliação sem direito a reclamação, por qualquer formalidade, 
considerados nulos todos os atos praticados.

8.4. A VUNESP e a Secretaria de Estado da Educação não se 
responsabilizarão por perda de documentos, objetos ou equipa-
mentos eletrônicos no local de realização das provas, nem por 
danos neles causados.

9. Será eliminado do Processo de Promoção o candidato 
que:

a) não comparecer à prova, conforme convocação oficial, 
publicada no DOE, seja qual for o motivo alegado;

b) apresentar-se fora do horário estabelecido no presente 
Edital;

c) não apresentar o documento de identificação conforme 
o previsto;

d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou do local de 
provas sem o acompanhamento de um fiscal;

e) estiver durante a aplicação das provas, fazendo uso de 
calculadora ou relógio com calculadora, agenda eletrônica ou 
similar, aparelhos sonoros, BIP, pager, walkman, gravador e/ou 
qualquer outro tipo de receptor e emissor de mensagens, bem 
como fazendo uso ou com o celular ligado;

f) for surpreendido em comunicação com outro candidato 
ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem como fazendo uso 
de material não permitido para a realização das provas;

g) utilizar meios ilícitos para a realização das provas;
h) não devolver ao fiscal qualquer material de aplicação das 

provas, fornecido pela Fundação VUNESP;
i) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
j) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer 

membro da equipe encarregada da aplicação das provas.
10. Em hipótese alguma haverá vista de prova, seja qual for 

o motivo alegado.
11. Após a realização da prova, se for constatado, por meio 

eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, ter o candidato 
utilizado processos ilícitos, sua prova será anulada e ele será 
automaticamente eliminado do Processo.

12. Os recursos referentes à parte objetiva da prova serão 
recebidos somente no site da VUNESP (www.vunesp.com.br), 
dos dias 01 a 03/04/2014.

13. O prazo para recurso da parte dissertativa da prova será 
estabelecido na publicação do resultado das provas.

 SAÚDE

 COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

 HOSPITAL GERAL DOUTOR ÁLVARO 
SIMÕES DE SOUZA - VILA NOVA 
CACHOEIRINHA
 Comunicado
Processo Seletivo Simplificado
Unidade: Hospital Geral “Dr. Álvaro Simões de Souza” de 

Vila Nova Cachoeirinha
Edital nº 041/2014
Categoria: Medico I - Especialidade Clínica Médica
Edital de Resultado da Avaliação Curricular
O Serviço de Recursos Humanos do Hospital Geral de Vila 

Nova Cachoeirinha, da Coordenadoria de Serviço de Saúde, 
através da Comissão de Contratação por Tempo Determinado 
CTD, torna público o Resultado da Análise Curricular do Processo 
Seletivo Simplificado para a Classe de Médico I - Especialidade 
Clinica Médica, obedecendo aos critérios estabelecidos no Edital 
de Abertura do Processo Seletivo Simplificado.

De acordo com o item 20 do edital de Abertura do Processo 
Seletivo Simplificado nº 025/2014, o prazo de validade para 
apresentar recurso da nota obtida é de 03 (três) dias úteis a 
partir da publicação.

Os recursos deverão ser entregues na Seção de Recruta-
mento e Seleção, do Serviço Técnico de Recursos Humanos do 
Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha, no horário das 09h00 
as 16h00, sito a Av. Deputado Emilio Carlos, 3000 – Vila Nova 
Cachoeirinha – São Paulo devidamente fundamentados.

RESULTADO DA ANÁLISE CURRICULAR
Nº DE INSCR. – NOME DO CANDIDATO – RG – NOTA DOS 

TITULOS
03 – KELLY CRISTINA DOS SANTOS – RG. 29.895.546-5/

SP – 8,50
05 – IVO CELSO CARBONI JUNIOR – RG. 20.061.000-4/

SP – 5,00

 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE 
MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA USP

 CENTRO DE RECURSOS HUMANOS
 Comunicado
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE 

RIBEIRÃO PRETO
RESULTADO REABERTURA
CIRURGIA GERAL-PROGRAMA AVANÇADO

CLAS. INSC. NOME NOTA
1º 1 PHILLIPE BURGNER 9,50

 Comunicado
RESULTADO REABERTURA DE INSCRIÇÃO PARA ÁREAS DE 

ATUAÇÃO PARA 2014
CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA

CLAS. INSC. NOME NOTA
1º 10 LUCAS EDUARDO ALBIERI 7,00

PSIQUIATRIA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
CLAS. INSC. NOME NOTA
1º 6 MARIO ROBERTO VIEIRA RABELO ROMANO 8,20

NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA
CLAS. INSC. NOME NOTA
1º 1 PATRICIA MARIA PEDROSA PANTOJA 9,50

3.1. a inclusão será realizada de forma condicional.
3.2. Constatada a ilegalidade, a improcedência ou mesmo a 

inexistência da inscrição do candidato, a inclusão será automa-
ticamente cancelada, sem direito à contestação, independente-
mente de qualquer formalidade, considerados nulos os atos dela 
decorrentes, inclusive a prova que o candidato tenha realizado.

4. O candidato não poderá alegar desconhecimentos acerca 
da data, local e horários de realização da prova como justifica-
tiva de sua ausência.

4.1. O não comparecimento à prova, independentemente do 
motivo alegado, caracterizará desistência do candidato.

5. O candidato deverá comparecer ao local de prova com 
antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos, munido de 
documento de identificação e de caneta esferográfica de corpo 
transparente e de tinta azul ou preta, lápis nº 2 e borracha.

6. O candidato somente poderá retirar-se da sala de apli-
cação da prova depois de transcorrido o tempo mínimo de 50% 
da duração da respectiva prova, levando consigo somente o 
material fornecido para conferência da prova realizada.

IV – IDENTIFICAÇÃO
1. Somente será admitido na sala de prova o candidato que 

estiver portando o original de um dos seguintes documentos de 
identificação: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas 
pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, 
pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; 
Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de 
Classe que, por força de Lei Federal valem como documento de 
identidade, como por exemplo, as da OAB, CREA, CRM, CRC, 
etc.; Certificado Militar ou Reservista; Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação 
(com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97).

1.1. O documento a ser apresentado pelo candidato deverá 
estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, 
sua identificação.

2. O candidato que não apresentar o documento conforme 
item 1 não fará a prova, sendo considerado ausente e eliminado.

3. Não serão aceitos protocolos, cópia de documentos 
citados no item 1, ainda que autenticada, ou quaisquer outros 
documentos não constantes deste Edital, inclusive carteira fun-
cional de ordem pública ou privada.

V – REALIZAÇÃO DA PROVA
1. No ato da realização da prova, o candidato receberá a 

Folha de Respostas, o Caderno da Prova Dissertativa e o Caderno 
de Questões.

1.2. O candidato deverá conferir os seus dados pessoais 
impressos na Folha de Respostas, no Caderno de Prova Disserta-
tiva e no Caderno de Questões, em especial seu nome, número 
de inscrição e número do documento de identidade.

1.3. O candidato deverá observar atentamente os termos 
das instruções contidas na capa dos cadernos de prova.

1.4. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de 
Respostas ou do Caderno da Prova Dissertativa por erro do 
candidato.

2. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de respon-
sabilidade do candidato, é o único documento válido para a 
correção eletrônica e deverá ser entregue, no final da prova, ao 
fiscal de sala, juntamente com o Caderno de Questões.

2.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a 
Folha de Respostas, com caneta esferográfica de tinta azul ou 
preta, bem como assinar no campo apropriado.

2.2. O candidato que tenha solicitado à Fundação VUNESP 
fiscal transcritor deverá indicar os alvéolos a serem preenchidos 
pelo fiscal designado para tal finalidade.

2.3. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorreta-
mente na Folha de Respostas serão de inteira responsabilidade 
do candidato.

2.4. Não serão computadas questões não assinaladas na 
Folha de Respostas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura, ainda que legível, mesmo que uma delas 
esteja correta.

2.5. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar 
prejuízo ao desempenho do candidato.

3. A folha de texto definitivo será o único documento válido 
para a avaliação da Prova Dissertativa. A folha para rascunho 
será de preenchimento facultativo e não será considerada para 
a avaliação.

3.1. O texto da Prova Dissertativa deverá ser manuscrito, em 
letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, a 
fim de que, eventualmente, o candidato não seja prejudicado na 
avaliação por parte da Banca Examinadora.

3.2. O Caderno da Prova Dissertativa, cuja produção do 
texto é de responsabilidade do candidato, deverá ser entregue 
integralmente ao final da prova ao fiscal da sala.

3.3. Não será permitida a interferência e/ou participação 
de outras pessoas, salvo em caso de Candidato com Deficiên-
cia, com impossibilidade de confecção do texto. Nesse caso, o 
candidato será acompanhado por fiscal da Fundação VUNESP, 
devidamente treinado, para o qual deve ditar o texto, especi-
ficando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de 
pontuação.

3.4. Nenhuma folha de rascunho e/ou texto definitivo da 
prova dissertativa poderão ser assinadas, rubricadas ou conter, 
em outro local que não o apropriado, qualquer palavra e/ou 
marca que identifiquem o candidato, sob pena de anulação 
da prova.

4. Após o término do prazo previsto para a duração da 
prova, não será concedido tempo adicional para o candidato 
continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição 
para a Folha de Respostas ou Caderno de Prova Dissertativa.

5. O gabarito das questões da prova objetiva será publicado 
no Diário Oficial do Estado no dia 01/04/2014, podendo, tam-
bém, ser consultado no site www.vunesp.com.br.

5.1 O Caderno de Questões e o Caderno da Prova Disserta-
tiva serão disponibilizados no endereço eletrônico da Fundação 
VUNESP em 31/03/2014.

VI - OUTRAS DISPOSIÇÕES
1. Não será admitido na sala ou no local de provas o 

candidato que se apresentar após o horário estabelecido para 
o seu início.

2. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo 
alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato, nem 
aplicação das provas fora do local, sala, turma, data e horários 
preestabelecidos.

3. A candidata lactante deverá levar um acompanhante, 
que ficará em local reservado e será responsável pela guarda 
da criança.

3.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser 
acompanhada por uma fiscal.

3.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação 
à duração das provas da candidata.

4. Excetuada a situação prevista no item 3 deste Capítulo, 
não será permitida a permanência de qualquer acompanhante 
nas dependências do local de realização das provas, podendo 
ocasionar, inclusive, a não participação do(a) candidato(a) no 
Concurso.

5. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplica-
ção das provas em virtude de afastamento, por qualquer motivo, 
de candidato da sala ou local de provas.

6. São de responsabilidade do candidato, inclusive no 
que diz respeito aos seus dados pessoais, a verificação e a 
conferência do material entregue pela Fundação VUNESP para 
a realização das provas.

Asilva
Realce

Asilva
Realce
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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
Intimações
PROCESSO SAP/GS 140/2012 – GDOC – 1000726-

157180/2012
Indiciado: S.R.M.A.V.S.
Por Ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 

11ª Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 
– Bela Vista – São Paulo, fica a Defesa intimada do despacho de 
fls.100, a saber: Defiro o requerido na petição de fl.99. Expeça-se 
mandado de intimação para as testemunhas arroladas às fl.83, 
as quais serão ouvidas na audiência designada as fl.78. Intime-
se. Publique-se. Intime-se.

DR. PAULO EDUARDO VILLAÇÃ ZOGHEIB – OAB/SP 185.526
PROCESSO SAP/GS 757/2009 – GDOC – 1000726-

511221/2009
Indiciado: A.F.S.N.
Por Ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 9ª 

Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da Pro-
curadoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 – Bela 
Vista – São Paulo, fica a Defesa intimada do despacho de fls.173, 
a saber: 1) Conforme informado pelo Procurador do Estado da 
Procuradoria Regional deprecada, a audiência para oitiva da tes-
temunha de defesa Aurazil Alves sera realizada no dia 01-04-2014 
às 09h, nas dependências do CPP “Javert de Andrade” situada na 
Rodovia BR 153, Km 47,4, São José do Rio Preto. 2) intime-se via 
D.O, a defensora Dra. Eliane Leal, OAB/SP 317.510.

DRA. ELIANE LEAL DA SILVA – OAB/SP 317.510
Citação
Autos SAP/GS 448/2012 – GDOC – 1000726-291765/2012
O (A) Procurador(a) do Estado Presidente da 3ª Unidade, 

da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da Procuradoria 
Geral do Estado, FAZ SABER a (indiciado(a) CARLOS EDUARDO 
DE SOUZA BARUFE), RG. 30.636.012-3, (Agente de Segurança 
Penitenciária), nascido(a) aos 17-09-1982, filho(a) de Pedro 
Carlos Barufe e de Mariene Rosa de Souza Barufe, que foi 
instaurado o procedimento disciplinar ora mencionado,, e 
por estarem presentes os requisitos do § 3º do art.278 da Lei 
Estadual 10.261/68, fica CITADO, por meio deste EDITAL, das 
imputações contidas na portaria inicial a seguir transcrita, bem 
como para comparecer, acompanhado(a) de seu advogado(a), à 
audiência de interrogatório, que se realizará no próximo dia XX 
de abril de 2014, às 10h, na sala de audiência da Procuradoria 
de Procedimento Disciplinares, localizada na Rua Maria Paula, 
172- Bela Vista – São Paulo – Capital, data em que começará a 
fluir o prazo de três dias para a apresentação de defesa prévia, 
podendo requerer provas e arrolar testemunhas, esclarecendo-
se, ainda, que o acusado será defendido por advogado dativo, 
caso não constitua advogado próprio. A seguir, passa-se a 
transcrever na íntegra a PORTARIA 1093/2013: O Dr. JOSÉ 
ALEXANDRE CUNHA CAMPOS, Procurador do Estado Presidente 
da 3ª. Unidade da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares 
da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, Tendo em vista a respeitável determinação 
de fls. 36 do D. Coordenador de Unidades Prisionais da Região 
Noroeste do Estado, a fim de apurar o cometimento de eventuais 
irregularidades funcionais, INSTAURO SINDICÂNCIA ADMINIS-
TRATIVA DISCIPLINAR em face do servidor CARLOS EDUARDO 
DE SOUZA BARUFE, portador da Cédula de Identidade, RG. 
30.636.012-3, Agente de Segurança Penitenciária, Classe I, do 
SQC-III-QSAP, classificado à época dos fatos na Penitenciária 
de Ribeirão Preto, pelas seguintes razões: De acordo com o teor 
da documentação encartada, apurou-se que no dia 19-09-2011, 
por volta das 06h, o sindicado, apesar de estar previamente 
ciente (fls. 22), não compareceu à Convocação 25/2011-DCSD 
-, tampouco apresentou justificativas aptas a legitimar sua 
ausência, descumprindo, assim, a referida ordem convocatória. 
É dos autos, que o servidor Wagner Rodrigues da Silva, Diretor 
do Centro de Segurança e Disciplina da Unidade Prisional 
telada, por meio da referida Convocação 025/2011, datada de 
18-09-2011 (fls. 21), convocou todos os Agentes de Segurança 
Penitenciária plantonistas do Turno I e II, para prestarem seus 
serviços profissionais no dia 19-09-2011, a partir das 06h, a 
fim de realização de REVISTA GERAL NOS PAVILHÕES HABITA-
CIONAIS, com o intuito de encontrar possíveis objetos ilícitos 
ou indícios de escavação. Frise-se que, a ausência do sindicado 
provocou prejuízos, devido ao reduzido quadro de servidores, 
sobrecarregando os que participaram da revista, causando um 
natural descontentamento entre eles. Ressalte-se, ainda, que 
o acusado está sujeito ao RETP – Regime Especial de Trabalho 
Policial -, estando, assim, sujeito à jornada irregular de trabalho 
e a plantões, devendo atender a chamados a qualquer hora. 
Dessa maneira, o sindicado deixou de cumprir as ordens supe-
riores; não manteve o espírito de solidariedade com os demais 
companheiros; bem como deixou de comparecer ao serviço 
sem justa causa, o que evidencia que não estava em dia com o 
regramento normativo vigente. Sendo assim, o acusado CARLOS 
EDUARDO DE SOUZA BARUFE teria violado o disposto no art. 
241, incisos I, II, XII e XIII, c.c. o artigo 242, inciso IV, ambos da 
Lei 10.261/68, o que caracteriza FALTA GRAVE, estando sujeito, 
portanto, à pena de SUSPENSÃO, consoante o previsto no art. 
251, inciso II, da referida Lei Estadual. Sendo assim, determino o 
que segue: 1) A Citação do sindicado, nos termos do art. 278 da 
Lei 10.261/68, para ver-se processar perante esta Procuradoria 
de Procedimentos Disciplinares da Procuradoria Geral do Estado; 
2) A intimação do acusado para comparecer à audiência de 
interrogatório no DIA 09-04-2014, ÀS 10H, nesta Procuradoria, 
sob pena da decretação da revelia, devidamente acompanhado 
de advogado constituído para representá-lo em todos os atos 
processuais, ou, se for o caso, por Defensor Dativo, na hipótese 
de hipossuficiência econômica, a ser nomeado mediante prévio 
requerimento; 3) Abertura de prazo para a oferta da Defesa Pré-
via, no prazo de 3 (três) dias, a contar do ato do interrogatório, 
nos termos do art. 283, da Lei 10.261/68; 4) Expedição de ofício 
ao Setor de Pessoal competente, informando-o da instauração 
do presente Expediente Disciplinar; 5) Requisite-se Ficha Fun-
cional Atualizada do servidor. A Administração Pública arrola 
como testemunha: - Valdir Renato Albino (Diretor do Núcleo de 
Segurança e Disciplina do Turno II - fls. 27). A partir da expedição 
desta Portaria, ficam interrompidos os prazos prescricionais, nos 
termos do art. 261, § 2º, da Lei 10.261/68.

 PROCURADORIAS REGIONAIS

 PROCURADORIA REGIONAL DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO
 Notificação
A Procuradora do Estado Assistente da Procuradoria Regio-

nal de São José do Rio Preto, Notifica os Defensores Públicos 
Drs. Aurea Maria de Oliveira Manoel e Mário Eduardo Bernardes 
Spexoto - no Núcleo Especializado de Combate à Discriminação, 
Racismo e Preconceito na Rua Boa Vista, 103 – 7º andar – 
Centro – São Paulo; o Dr. Fábio César Savatin OAB/SP 134.250 
- advogado com escritório na Rua José Siriani 832 - Centro – 
Tanabí-SP; a parte G.A.M.J, residente à Rua Capitão Jerônimo 
Fortunato 327 – Centro – Tanabi, e a testemunha Floriza Grilli 
residente na Rua Capitão Jerônimo Fortunato 327 - Centro – 
Tanabí, para a audiência de oitiva da parte e da testemunha 
arrolada, no Processo Administrativo SJDC 000521/2013 - GDOC 
18834-1576997/2013, movido por G.A.M.J. a T.M.U.M, a ser 
realizada no dia 27-03-2014, às 10h, nas dependências da 
Procuradoria Regional de São José do Rio Preto, localizada na 
Rua Siqueira Campos 3105 – 1ª SL, Centro, na cidade de São 
José do Rio Preto.

ANEXO III – DECLARAÇÃO
EU, _____________________________________, por-

tador do RG ______________, CPF ____________________, 
DECLARO que o livro

____________________________ é o primeiro romance 
de ficção publicado de minha autoria.

Sem mais, firmo a presente declaração.
_______________, ____ de ______________ de 2014.
___________________________________________

 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

 Convocações
Convocamos a empresa MARTINI COMÉRCIO E IMPOR-

TAÇÃO LTDA através de seu(a) Representante Legal o(a) Sr(a). 
JUAREZ TEIXEIRA, Representante Comercial, para comparecer 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar desta publicação, à 
Rua dos Andradas, 140 – Santa Ifigênia - São Paulo – SP, para 
assinatura do Contrato 053/2013, referente à AQUISIÇÃO DE 
COMPRESSOR DE PARAFUSO.

Convocamos a empresa ERICA MARIA ANGELIERI MON-
TEIRO DE OLIVEIRA EPP através de seu(a) Representante Legal 
o(a) Sr(a). ERICA MARIA ANGELIERI MONTEIRO DE OLIVEIRA, 
proprietária, para comparecer no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
a contar desta publicação, à Rua dos Andradas, 140 – Santa 
Ifigênia - São Paulo – SP, para assinatura do Contrato 054/2013, 
referente à AQUISIÇÃO DE POLTRONA DE AUDITORIA

 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 ÁREA DE CONSULTORIA GERAL

 PROCURADORIA DE PROCEDIMENTOS 
DISCIPLINARES
 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Intimações
PROCESSO SE 936/2010 – GDOC – 1000726-272986/2010
Indiciado: B.M. e Outras
Por Ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 

6ª Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 
– Bela Vista – São Paulo, fica a Defesa intimada do despacho de 
fls.638, a saber: Junte-se. Defiro como requerido.

DRA. LUCIANA ROSSATO RICCI – OAB/SP 243.727
PROCESSO SE 3152/2009 – GDOC – 1000726-758136/2009
Indiciado: F.O.S.V.
Por Ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 

6ª Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 
– Bela Vista – São Paulo, fica a Defesa intimada do despacho de 
fls.213, a saber: Junte-se. Ciência à douta defesa.

DRA. ADRIANA ANDRÉA DOS SANTOS – OAB/SP 154.168
PROCESSO SE 215/2007 – GDOC – 1000726-615692/2009
Indiciado: V.W. e Outra
Por Ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 

6ª Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 
– Bela Vista – São Paulo, fica a Defesa intimada do despacho de 
fls.263, a saber: Junte-se. Defiro por 48 horas. Intime-se.

DRA. LUCIANA ROSSATO RICCI – OAB/SP 243.727
PROCESSO SE 3482/2011 – GDOC – 1000726-1114657/2011
Indiciado: O.A.F.
Por Ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 

8ª Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 
– Bela Vista – São Paulo, fica a Defesa intimada do despacho de 
fls.268, a saber: Junte-se. Defiro.

DRA. FRANSSILENE DOS SANTOS SANTIAGO – OAB/SP 
265.756

DR. TALES CUNHA CARRETERO – OAB/SP 318.833
SECRETARIA DA SAÚDE
Intimações
PROCESSO SS 001.0140.001684/2011 – GDOC – 1000726-

114178/2012
Indiciado: A.E.S.
Por Ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 

11ª Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares 
da Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 
172 – Bela Vista – São Paulo, fica a Defesa intimada do despacho 
de fls.138, a saber: Pela derradeira vez intime-se o defensor do 
acusado E.C.T. para que apresente defesa prévia, são pena de 
preclusão.

DR. CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS – OAB/SP 227605
PROCESSO SS 001.0201.0001797/2009 – GDOC – 1000726-

854015/2009
Indiciado: E.F.N.
Por Ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 

11ª Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares 
da Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 
172 – Bela Vista – São Paulo, fica a Defesa intimada do despacho 
de fls.155, a saber: Ciência à defesa da acusada, de laudo de 
fls.149/154. Publique-se. Intime-se.

DR. APARECIDO INÁCIO FERRARI DE MEDEIROS – OAB/
SP 97.365

DR. MOACIR APARECIDO MATHEUS PEREIRA – OAB/SP 
116.800

PROCESSO SS 001.0100.000148/2012 – GDOC – 1000726-
1206480/2012

Indiciado: M.C.L. e Outra
Por Ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 

9ª Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 
– Bela Vista – São Paulo, fica a Defesa intimada do despacho de 
fls.873, a saber: Não havendo mais testemunha a ser ouvida, 
nem outra prova a ser produzida, declaro encerrada a fase ins-
trutória. Oficie-se a unidade de origem para que envie no prazo 
de 05 (cinco) dias a Ficha Funcional atualizada da indiciada V.L.S. 
Após a chegada do requerido documento, intime-se os defenso-
res para apresentação de Alegações Finais no prazo comum de 
07 (sete) dias. Com a concordância do Dr. Fabio Carneiro Bueno 
Oliveira, OAB/SP 146.162, de que o Dr. Rodrigo Silvio Ribeiro 
Sardinha, OAB/SP 142.677, fará carga dos autos.

DR. FABIO CARNEIRO BUENO OLIVEIRA – OAB/SP 146.162
DR. RODRIGO SILVIO RIBEIRO SARDINHA – OAB/SP 142.677
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Intimação
PROCESSO SGP 9270/2011 – GDOC – 1000726-

1039972/2012
Indiciado: J.V.F.
Por Ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 

11ª Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 
– Bela Vista – São Paulo, fica a Defesa intimada do despacho de 
fls.651, a saber: Não havendo mais provas a serem produzidas, 
declaro encerrada a instrução. Intime-se a defesa do acusado 
para que apresente alegações finais no prazo legal. Publique-se. 
Intime-se.

DR. CASEMIRO NARBUTIS FILHO – OAB/SP 96.993

Prêmio São Paulo de Melhor Livro do Ano de 2013 – escrito por 
autor estreante de mais de 40 (quarenta) anos de idade.

15.1. A votação do Júri Final será realizada em reunião 
presencial na sede da Secretaria da Cultura, na Rua Mauá 51, 2º 
Andar, na cidade de São Paulo. Na oportunidade, serão escolhi-
das as obras vencedoras. O resultado será divulgado no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo - D.O.

16. Da deliberação de seleção e escolha das obras, caberá 
recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação 
da ata no Diário Oficial do Estado de São Paulo - D.O, na forma 
estabelecida pelo artigo 109 da Lei Federal 8.666/93, aplicando-
se supletivamente, no que couber, a Lei Estadual 10.177/98. 
Serão aceitos os recursos protocolados na sede da Secretaria 
de Estado da Cultura – Núcleo de Protocolo e Expedição - ou 
enviados pelo correio, com postagens, devidamente comprova-
das, dentro do prazo estabelecido neste edital.

17. Realizados todos os ritos e prazos previstos nos itens 
anteriores, caberá ao Secretário de Estado da Cultura a homolo-
gação do resultado definitivo do Concurso.

VIII. DA PREMIAÇÃO
18. O valor bruto do PRÊMIO é de R$ 200.000,00 para o 

Melhor Livro do Ano de 2013, de R$ 100.000,00 para o Melhor 
Livro do Ano de 2013 - escrito por Autor Estreante com idade de 
até 40 (quarenta) anos e R$ 100.000,00 para o Melhor Livro do 
Ano de 2013 - escrito por Autor Estreante com idade acima 40 
(quarenta) anos. Desses valores serão descontados os impostos 
previstos por lei.

18.1. O prêmio a que fará jus o vencedor é intransferível e 
inegociável, e terá validade até dia 31 de dezembro do corrente 
ano. Em caso de renúncia à premiação, a Secretaria do Estado 
da Cultura destinará o seu valor para os Programas de Leitura 
existentes.

18.2. O valor do PRÊMIO será pago em parcela única, em 
até 30 (trinta) dias úteis contados da data da divulgação da 
homologação do resultado definitivo do concurso pelo Secretá-
rio de Estado da Cultura.

18.3. O pagamento do PRÊMIO será efetuado mediante 
crédito em conta corrente no Banco do Brasil S/A, em nome do 
autor da obra vencedora.

18.4. No caso de obra escrita em coautoria, o valor do PRÊ-
MIO será dividido em partes iguais entre os autores vencedores.

19. Constitui condição para o pagamento do prêmio a 
inexistência de registros no Cadastro Informativo dos Créditos 
não quitados de órgãos e entidades estaduais do Estado de São 
Paulo – CADIN Estadual, em nome do autor da obra vencedora.

20. Os vencedores receberão certificado de premiação.
IX. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
21. É vedada, neste concurso, a participação dos membros 

da Curadoria, dos Júris Inicial e Final, e de servidores perten-
centes ao quadro da Secretaria de Estado da Cultura, inclusive 
prestadores de serviços a ela vinculados, bem como de seus 
parentes até o segundo grau.

22. Os vencedores serão divulgados em cerimônia pública 
de premiação, prevista para 11-11-2014.

23. A inscrição no concurso representa a concordância do 
autor e da Editora com todos os termos e itens deste Edital.

24. Será publicado aviso resumido deste Edital no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo - D.O. O Edital estará disponível 
na íntegra no portal <http://www.cultura.sp.gov.br/> e na 
Secretaria da Cultura.

25. Eventuais esclarecimentos referentes a este concurso 
serão prestados na Secretaria de Estado da Cultura, por meio 
da Unidade de Bibliotecas e Leitura - UBL, na Rua Mauá, 51 
– 2º Andar, Luz, São Paulo – SP, em dias úteis, pelos telefones: 
(11) 2627-8069 (11) 2627-8233 e (11) 2627-8235 no horário 
compreendido entre 10hm e 17hm, ou pelo seguinte email: 
<bibliotecaseleitura@sp.gov.br>.

26. O exemplar das obras vencedoras, bem como os docu-
mentos que porventura comprovem a sua existência, serão obri-
gatoriamente arquivados na Secretaria da Cultura em local ade-
quado, designado pela Unidade de Bibliotecas e Leitura – UBL.

27. Compõem o presente edital:
a) Anexo I – Ficha de inscrição (Pessoa Física);
b) Anexo II – Ficha de inscrição (Pessoa Jurídica);
c) Anexo III – Declaração – Autor estreante.
São Paulo, 19-03-2014.
ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO (PESSOA FÍSICA)
Eu,__________________________________________ 

_____________________, CPF n° _______________, dirijo-
me à Secretaria de Estado da Cultura para requerer inscrição 
do livro __________________, de minha autoria, no concurso 
PRÊMIO SÃO PAULO DE LITERATURA 2014, de acordo com as 
normas previstas em seu edital.

TÍTULO DO LIVRO: ______________________________
DATA DE PUBLICAÇÃO: __________________
EDITORA: ____________________________________
AUTOR: ______________________________________
() AUTOR ESTREANTE – ATÉ 40 ANOS
() AUTOR ESTREANTE – MAIS DE 40 ANOS
() AUTOR NÃO-ESTREANTE
DADOS DO PROPONENTE
NOME: ______________________________________
DATA DE NASCIMENTO: _____/_____/______
ENDEREÇO: __________________________ Nº ______
COMPLEMENTO: _________ BAIRRO: ______________
CEP: ________ MUNICÍPIO: _______________ UF: ___
TELEFONE (DDD): _____________ E _______________
FAX (DDD): _________________________
CORREIO ELETRÔNICO:__________________________
____________________________________________
Local e data:
Assinatura do Proponente:
ANEXO II – FICHA DE INSCRIÇÃO (PESSOA JURÍDICA)
Eu, ________________________________________, 

CPF n° ________________, representante legal da empresa 
___________________ _____________________, CNPJ nº 
________________, dirijo-me à Secretaria de Estado da Cul-
tura para requerer inscrição do livro ____________________
_________________________, de autoria de ____________
_____________________, no concurso PRÊMIO SÃO PAULO 
DE LITERATURA 2014, de acordo com as normas previstas em 
seu edital.

TÍTULO DO LIVRO: ______________________________
DATA DE PUBLICAÇÃO: ______________
EDITORA: _____________________________________
AUTOR: ______________________________________
DATA DE NASCIMENTO: _____/_____/______
TELEFONE (DDD): _____________ E _______________
CORREIO E-ETRÔNICO: __________________________
() AUTOR ESTREANTE – ATÉ 40 ANOS
() AUTOR ESTREANTE – MAIS DE 40 ANOS
() AUTOR NÃO-ESTREANTE
DADOS DO PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: _______________________________
ENDEREÇO: _______________________ Nº ________
COMPLEMENTO: ____________ BAIRRO: ___________
CEP: _________ MUNICÍPIO: __________ UF: ________
TELEFONE (DDD): ___________ E _______________
FAX (DDD): _____________________________
CORREIO ELETRÔNICO: __________________________
_____________________________________________
Local e data:
Assinatura do Proponente:

5. ENVELOPE 2: LIVROS
a) Deverá conter 12 (doze) exemplares da obra (livro 

editado);
b) Não serão permitidas alterações, acréscimos e revisões 

no conteúdo da obra depois de sua entrega.
V. DOS ÓRGÃOS DELIBERATIVOS: CURADORIA E JÚRI
6. Considera-se, no âmbito deste Edital, que:
a) A Curadoria é formada por 05 (cinco) profissionais de 

reconhecida experiência (professores universitários, escritores, 
livreiros, críticos literários, bibliotecários e/ou profissionais atu-
antes da área literária) oportunamente nomeados pelo Secre-
tário da Cultura, sendo responsável pelos resultados parcial e 
final do concurso.

b) O Júri Inicial e o Júri Final serão compostos exclusivamen-
te por professores universitários, escritores, livreiros, críticos lite-
rários, bibliotecários e/ou profissionais atuantes da área literária, 
preferencialmente por uma pessoa de cada área, oportunamente 
nomeados pelo Secretário da Cultura. O Júri Inicial e o Final são 
os responsáveis pela avaliação e votação dos livros concorrentes 
ao PRÊMIO em suas etapas sucessivas e de acordo com as regras 
definidas neste Edital.

7. Compete à CURADORIA:
a) Responder pelos resultados de todas as etapas do 

PRÊMIO, inclusive perante a imprensa brasileira e estrangeira;
b) Propor, para aprovação do Secretário da Cultura, os 

membros do Júri Inicial e Final;
c) Avaliar, em todas as etapas do PRÊMIO, o cumprimento 

pelos livros inscritos dos requisitos estabelecidos neste Edital;
d) Participar da divulgação do PRÊMIO, pelos meios que 

se colocarem;
e) Manter compromisso de sigilo quanto às informações 

das votações dos Júris de todas as etapas do PRÊMIO até a sua 
divulgação final;

f) Averiguar, a qualquer momento ou etapa do PRÊMIO até 
a divulgação pública do resultado da votação do Júri Final, se 
os livros inscritos cumprem os requisitos estabelecidos no item 
2 deste Edital;

g) Deliberar por maioria simples de seus membros.
8. O JÚRI INICIAL do PRÊMIO será composto por 10 (dez) 

profissionais de reconhecido mérito e competência no meio lite-
rário, convidados mediante proposta da Curadoria e nomeados 
pelo Secretário da Cultura.

8.1. O Júri Inicial tomará as decisões referentes à Primeira 
Etapa do PRÊMIO, votando nos livros que vão compor 2 (duas) 
listas de até 10 (dez) livros cada, sendo:

a) Prêmio São Paulo de Melhor Livro do Ano de 2013;
b) Prêmio São Paulo de Melhores Livros do Ano de 2013 - 

Autores Estreantes sendo estas para:
b.1) 01 (um) prêmio para o melhor livro escrito por autor 

estreante com até 40 (quarenta) anos de idade;
b.2) 01 (um) prêmio para o melhor livro escrito por autor 

estreante com mais de 40 (quarenta) anos de idade.
8.2. A lista dos finalistas para melhor livro do ano autores 

estreantes deverá conter, no mínimo, dois autores que atendam 
o requisito de idade – com mais ou menos de 40 (quarenta) 
anos de idade.

9. O JÚRI FINAL será composto por 05 (cinco) profissio-
nais de reconhecido mérito e competência no meio literário, 
convidados mediante proposta da Curadoria e nomeados pelo 
Secretário da Cultura.

9.1. O Júri Final tomará as decisões referentes à segunda 
e última etapa do PRÊMIO, competindo-lhe, a partir das listas 
dos livros finalistas obtidas na etapa anterior, eleger, por meio 
de votação, os três ganhadores, uma para cada modalidade do 
PRÊMIO.

VI. DA ORGANIZAÇÃO
10. À Secretaria de Estado da Cultura, por meio da Unidade 

de Bibliotecas e Leitura – UBL, compete:
a) Deliberar sobre todos os assuntos no âmbito do PRÊMIO, 

cuja disciplina não conste deste Edital;
b) Zelar pelo cumprimento do Edital, além de esclarecer e 

deliberar sobre eventuais dúvidas na sua interpretação;
c) Fazer a gestão geral de todas as etapas e atividades 

relativas ao PRÊMIO, participando, inclusive, das deliberações 
da Curadoria;

d) Apoiar técnica, logística e administrativamente os tra-
balhos, preparatórios ou de implementação da Curadoria e dos 
Júris, em todas as suas etapas;

f) Acompanhar os trabalhos da Curadoria, do Júri Inicial e 
do Júri Final;

g) Definir os termos e as formas de divulgação dos resulta-
dos de cada etapa do PRÊMIO.

10.1. O Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria 
de Estado da Cultura, poderá firmar ajustes com Organização 
Social para a realização de tarefas relativas ao PRÊMIO.

VII. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
11. Os “ENVELOPES 1 – HABILITAÇÃO” serão abertos pela 

Unidade de Bibliotecas e Leitura - UBL, em sessão pública a ser 
realizada em data previamente fixada e divulgada no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo - D.O.

12. Das deliberações de habilitação ou inabilitação de parti-
cipantes declaradas pela Unidade de Bibliotecas e Leitura – UBL, 
caberão recursos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
publicação da ata no Diário Oficial do Estado de São Paulo - D.O. 
Serão aceitos os recursos protocolados na sede da Secretaria de 
Estado da Cultura – Núcleo de Protocolo e Expedição - ou envia-
dos pelo correio, cujas postagens, devidamente comprovadas, 
estejam dentro desse prazo.

12.1. Para os efeitos do disposto no item 12, a critério da 
Unidade de Bibliotecas e Leitura - UBL, admitir-se-á o sanea-
mento de falhas, desde que os elementos faltantes possam ser 
apresentados no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, sob pena 
de inabilitação do participante.

12.2. O recurso referido no item 12 deverá ser dirigido à 
Unidade de Bibliotecas e Leitura - UBL, a qual se pronunciará no 
prazo de até 5 (cinco) dias úteis no sentido de reconsiderar ou 
manter a decisão recorrida.

12.3. Compete ao Secretário de Estado da Cultura decidir 
definitivamente o recurso no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, 
cuja fluência poderá ser suspensa para colheita de pareceres 
técnicos e/ou jurídicos que sejam necessários à fundamentação 
da sua decisão, que será publicada no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo - D.O.

13. Os “ENVELOPES 2 – LIVROS” dos participantes habili-
tados serão abertos pela Unidade de Bibliotecas e Leitura – UBL 
em sessão pública a ser realizada em data previamente informa-
da no Diário Oficial do Estado de São Paulo – D.O.

14. O material constante do “ENVELOPES 2 – LIVROS” será 
encaminhado ao Júri Inicial, que, na primeira etapa do concurso, 
no prazo máximo de 40 (quarenta) dias corridos do recebimento 
dos livros, votará nas obras que irão compor 2 (duas) listas de 
até 10 (dez) livros cada, sendo uma para o Melhor Livro do Ano 
de 2013 e outra para os Melhores Livros do Ano de 2013 de 
Autores Estreantes, as quais serão divulgadas no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo - D.O.

15. O Júri Final tomará as decisões referentes à segunda e 
última etapa do concurso. No prazo máximo de 40 (quarenta) 
dias corridos, contados da publicação no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo - D.O. das listas dos livros finalistas, o Júri Final 
elegerá, por meio de votação, os três ganhadores, um para o 
Prêmio São Paulo de Melhor Livro do Ano de 2013, um para o 
Prêmio São Paulo de Melhor Livro do Ano de 2013 – escrito por 
autor estreante de até 40 (quarenta) anos de idade e um para o 


