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PORTARIA INTERNA Nº 02/2022-SC
O Senhor Professor Jesus, Secretário de Cultura, no uso de suas atribuições legais, e em especial, com
fundamento no disposto no Decreto Municipal nº 21.310 de 06 de agosto de 2001, RESOLVE:
Art.1º - Suspender as atividades dos Professores de Música, lotados no Departamento do Conservatório Municipal,
no período de 4 de julho de 2022 à 18 de julho de 2022.
Art. 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS
Processo nº: 32.854/2022
Autor: Departamento de Atividades Culturais - SCSC.01
Assunto: Solicitação de edital 01/22 para Arraial Guarulhos.
Certifico que, para continuidade dos trabalhos relativos a aprovação dos cadastrados para o fornecimento de
alimentos conforme o Edital de Credenciamento 01/2022 - SC, restaram inscritos os seguintes interessados:
1 - Marluce de Souza - item 1.3.13;
2 - Vanderley Silva Santos - item 1.3.1;
3 - Dâmaris Gomes Brito da Silva - item 1.3.12;
4 - Larissa Almeida dos Santos - itens 1.3.1 a 1.3.11;
5 - Tereza Pinheiro dos Santos - 1.3.3.
Dos cadastrados, os abaixo cumpriram o Item 2.1 do Edital, restando terem sido considerados aptos pela Curadoria
da Secretaria de Cultura:
1 - Marluce de Souza - item 1.3.13;
2 - Dâmaris Gomes Brito da Silva - item 1.3.12;
3 - Larissa Almeida dos Santos - itens 1.3.1 a 1.3.11.
Não cumpriram os termos do Edital e deixaram de juntar a documentação necessária:
1 - Vanderley Silva Santos - item 1.3.1;
2 - Tereza Pinheiro dos Santos - 1.3.3.

DEPARTAMENTO DO CONSERVATÓRIO MUNICIPAL DE GUARULHOS
Edital n° 02/2022 SCSC02 de Processo Seletivo

O Diretor do Departamento do Conservatório Municipal de Guarulhos, Emiliano Patarra, torna pública a realização,
neste Município de Guarulhos, do Processo Seletivo para ingresso nos cursos do segundo semestre de 2022 da
Escola Viva, que tem por objetivo a pesquisa e criação nas artes cênicas, com cursos e atividades nas áreas de
Circo, Dança e Teatro, baseados na experimentação artística e naconstrução de processos colaborativos.
O Processo Seletivo reger-se-á pelo presente Edital.
1. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGAS
A Escola Viva de Artes Cênicas está abrindo inscrições para diversos módulos diferentes, pertencentes ao Núcleo
de Formação - Desvendando Horizontes.
1.1 A inscrição para cada um desses módulos se dará de forma independente, sendo possível cursar mais de um módulo.
1.2 A seleção para cada um dos módulos será feita de forma independente, sendo gerada uma lista de aprovados
para cada atividade.
Módulos pertencentes ao Núcleo de Formação
1.3 Técnicas Acrobáticas com o professor Dyego Yamaguishi (40 vagas em 2 horários)
1.4 Corpo com o professor Rafael Markhez (20 vagas)
1.5 Danças Brasileiras com o professor Duda Moreno (20 vagas)
1.6 Improvisação com a professora Luah Guimarães (20 vagas)
A grade curricular é composta das seguintes disciplinas e profissionais, nas respectivas datas e horários;

1.6 Os horários são sujeitos a mudanças para reagrupamento de turmas com vistas à abertura de novas vagas.
1.7 O candidato deverá optar pela turma que pretende cursar no ato da inscrição.
2. DA INSCRIÇÃO
2.1 A inscrição do candidato implicará no pleno conhecimento e a tácita aceitação das Normas e Condições
estabelecidas neste Edital. Não será aceita em qualquer hipótese a alegação de seu o desconhecimento por parte
do Candidato e/ou Aluno;
3.2 Para se inscrever, o candidato deverá ter entre 16 e 80 anos de idade;
3.3 Os candidatos serão responsáveispor quaisquer erros ou omissões, bem como pelas informações prestadas
na Ficha de Inscrição. O Candidato que cuja inscrição não satisfizer a todas as condições estabelecidas neste
Edital Não Será Matriculado;
3.4 O Candidato que prestar qualquer declaração falsa e/ou inexata e/ou que não atenda a todas as condições
estabelecidas neste Edital terá sua Inscrição Cancelada e, em consequência, serão anulados todos os atos dela
decorrentes, mesmo que haja aprovação nas etapas, e que o fato seja constatado posteriormente;
3.5 As Inscrições serão realizadas, via internet, das 10h do dia 05 de julho às 23h59 do dia 22 de julho de 2022,
improrrogável, no site: www.guarulhos.sp.gov.br/escolaviva
3.6 Efetivada a inscrição, não será permitida alteração da turma selecionada na Ficha de Inscrição;
3.7 Para inscrever-se, o candidato deverá, no período de inscrição:
3.7.1 Ler na íntegra o Edital;
3.7.2 Preencher o Formulário de Inscrição no site;
3.8 A Secretaria de Cultura e o Conservatório Municipal - Divisão de Formação Cultural não se responsabilizará
por solicitações de inscrição não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação,
congestionamentos das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a
transferência de dados;
3.10 O Comprovante de Inscrição do Candidato será o e-mail automático de retorno enviado.
4. DA INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS
4.1 Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscrever neste Processo Seletivo, conforme
estabelece o Artigo 37, Inciso VIII, da Constituição Federal, Lei no 7853, de 1989 regulamentada pelo Decreto
Federal no 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal no 5.296, de 02/12/2004;
4.2 É considerada pessoa com deficiência a que se enquadra nas categorias especificadas no Decreto Federal no

3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal no 5.296, de 02/12/2004;
4.3 Não serão considerados como pessoa com deficiência os distúrbios de acuidade visual e/ou auditiva
passíveis de correção;
4.4 Aos candidatos com deficiência serão resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal no

3.298, de 20/12/1999, particularmente em seu artigo 41, e participarão do Processo Seletivo em igualdade de
condições com os demais Candidatos, no que se refere ao conteúdo da entrevista e aos critérios de aprovação,
ao horário e local das entrevistas, e à nota mínima exigida para os demais candidatos;
4.5 O candidato com necessidades especiais deverá, no ato da inscrição, especificar sua necessidade de
tratamento preenchendo o requerimento Anexo I deste Edital, assim como providenciar o Laudo Médico atestando
a espécie, grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente à Classificação
Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar revisão de
adaptação da sua entrevista;
4.6 O Requerimento Anexo I e Laudo Médico deverão ser apresentados no dia da entrevista;
4.7 Os candidatos com necessidades especiais que não realizarem a inscrição conforme as instruções constantes
deste Capítulo não poderão impetrar recurso em favor de sua situação.
4.8 Os candidatos inscritos como pessoa com necessidades especiais e aprovados nas etapas do Processo
Seletivo poderão ser convocados para perícia médica para avaliação quanto à configuração da deficiência.
5. DO PROCESSO SELETIVO
5.1 A seleção dos candidatos para as atividades do Núcleo de Formação, com um total de 100 vagas, conforme
descrição no item 1.4, será feita em duas etapas.
5.2 A 1ª fase da seleção se dará através da análise das informações fornecidas no formulário de inscrição.
5.3 A lista com os aprovados da 1ª fase do processo seletivo será divulgada no dia 29 de julho de 2022.
5.3 A 2ª fase do processo seletivo se dará através da realização de uma aula prática, que será realizada no Teatro
Padre Bento.
5.4 O não comparecimento à aula prática desclassificará imediatamente o candidato, eliminando-o do processo seletivo.
5.5 A 2ª fase do processo seletivo será realizada entre os dias 01 e 06 de agosto.
5.6 A divulgação do resultado final será publicada no Diário Oficial do Município, em data prevista para o dia 09 de

agosto de 2022, sendo divulgado também por e-mail para todos os aprovados.
5.7 Havendo um número de aprovados maior do que a quantidade de vagas disponíveis, será publicada também
uma lista de suplentes, com validade de dois meses.
6. DAS EVENTUALIDADES
6.1 Os eventuais erros de digitação de Nome, número de Documento de Identidade e Sexo deverão ser corrigidos
no dia da respectiva entrevista;
6.2 O candidato que não solicitar a correção dos dados arcará com as consequências de sua omissão;
6.3 Será considerada apenas a última inscrição do Candidato, sendo descartadas as demais inscrições em seu nome.
7. DAS MATRÍCULAS
7.1 As matrículas para os Aprovados serão feitas mediante chamamento para as vagas disponíveis;
7.2 A não realização da Matrícula neste prazo indica desistência da vaga, sendo chamado para ocupar esta lacuna
o próximo Candidato da lista de espera;
7.3 Por ocasião da Matrícula, os Candidatos Classificados e convocados deverão comparecer nas datas estipuladas
e apresentar os seguintes documentos originais com cópia reprográfica;
• Certidão de Nascimento, conforme o caso;
• Documento com foto, original e cópia, Rg, Carteira de Habilitação;
• Comprovante de Residência, original e cópia;
• 1 (uma) foto 3 x 4 (recente e colorida);
• Declaração ou Atestado de trabalho em papel timbrado do empregador e respectiva Assinatura do Responsável
Legal para os Candidatos convocados que optarem pelo período noturno;
• No Ato da Matrícula o Candidato Aprovado e Convocado assumirá estar de acordo com as regras do Conservatório
Municipal - Formação Cultural, constantes do Regimento Interno, divulgado em local público;
• O não comparecimento, quando Convocado, implicará na sua Exclusão e Desclassificação em caráter
irrevogável e irretratável do Processo Seletivo.
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 Todas as Convocações, Avisos, Resultados e Informações referentes a este Edital serão afixados na sala de
administração do Teatro Padre Bento - Divisão de Formação Cultural;
8.2 Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no Processo Seletivo;
8.3 A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos documentos apresentados, mesmo que verificadas a
qualquer tempo, em especial na ocasião da matrícula, acarretarão a nulidade da inscrição e desqualificação do
Candidato, com todas as suas decorrências, sem prejuízo de medidas de ordem administrativa, civil e criminal;
8.4 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada
a providência ou evento que lhe disser respeito, até a data da Convocação dos Candidatos para a prova
correspondente, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado;
8.5 A realização do processo seletivo será feita sob exclusiva responsabilidade do Conservatório Municipal -
Divisão de Formação Cultural e da Prefeitura de Guarulhos;
8.6 As inscrições e resultado das provas serão de responsabilidade do Conservatório Municipal - Divisão de
Formação Cultural;
8.7 Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela Comissão do Processo Seletivo da Escola Viva de
Artes Cênicasno que tange a realização deste Processo Seletivo.

Anexo I - Requerimento (Pessoa com Deficiência - PCD)
Prefeitura de Guarulhos

Secretaria Municipal de Cultura
Conservatório Municipal - Formação Cultural

Escola Viva de Artes Cênicas
Edital de Processo Seletivo 2022

Nome do Candidato:_______________________________________________________________________
Número de Inscrição:_______________ Documento de Identidade:_________________________________
Requerimento de Prova Especial
Assinale com “X” sim ou não no quadrado correspondente caso necessite, ou não, de prova especial
1) Há necessidade de prova especial:Sim ( )Não( )
Escreva a seguir o tipo de prova especial necessário
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Data:______/______/ 2022.
Assinatura:_____________________________________________________

PORTARIA Nº 06/2022-SM
O Senhor ABDO MAZLOUM, Secretário de Meio Ambiente - Prefeitura Municipal de Guarulhos, no uso de sua
atribuição legal que lhe confere o Parágrafo 4º, do art. 202, da Lei 1429 de 19 de novembro de 1968, alterada pela
Lei 7.663 de 03 de Dezembro de 2018 e considerando o que consta no P.A. 50.719/2021.
DECIDE
1 - Acolher integralmente o Relatório Final da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar instaurado em face
do Servidor Valdeir Gomes de Castro - C.F 42.705,
2 - Fica o Servidor acima intimado para, querendo, apresentar recurso em 05 (cinco) dias a contar da publicação.
3 - O Processo Administrativo ficará disponível para vistas, pelo período acima, na Secretaria de Meio Ambiente,
situada na Rua Antônio Vita, 253 - Cidade Maia - Guarulhos.

CORREGEDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PORTARIA Nº 127/2022-SASP02

O Corregedor da Guarda Civil Municipal, MESSIAS PIRES DE CARVALHO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela alínea “c”, do inciso III, da letra “C”, do anexo II, da Lei Municipal n° 7.792/2019, c/c artigo 195 da
Lei Municipal nº 1.429/1968 e, considerando o que consta nos autos do Processo Administrativo nº 30.453/2022-
SASP02, com fulcro no Art. 194 da Lei Municipal nº 1.429/1968,

RESOLVE:
1 - Constituir Comissão de Sindicância composta pelos seguintes servidores:
Presidente: Cleusa Maria Celestino - Código Funcional n.º 35.053;
Membros: Sandro Villas Boas - Código Funcional n° 54.200; e
Rogerio Pereira Antunes - Código Funcional n° 43.882.
2 - A Comissão Sindicante composta acima terá o prazo de 30 (trinta) dias para proceder à apuração dos fatos
relatados no Processo Administrativo supracitado, conforme Art. 196 da Lei 1.429/1968.
3 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 128/2022-SASP02
O Corregedor da Guarda Civil Municipal, MESSIAS PIRES DE CARVALHO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela alínea “c”, do inciso III, da letra “C”, do anexo II, da Lei Municipal n° 7.792/2019, c/c artigo 195 da
Lei Municipal nº 1.429/1968 e, considerando o que consta nos autos do Processo Administrativo nº 3.081/2022-
SASP02.

RESOLVE:
1 - Fica revogada a Portaria nº 090/2022-SASP02, publicada no Diário Oficial do Município nº 051/2022-GP em 26
de abril de 2022;
2 - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 129/2022-SASP02
O Corregedor da Guarda Civil Municipal, MESSIAS PIRES DE CARVALHO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela alínea “c”, do inciso III, da letra “C”, do anexo II, da Lei Municipal n° 7.792/2019, c/c artigo 195 da
Lei Municipal nº 1.429/1968 e, considerando o que consta nos autos do Processo Administrativo nº 3.082/2022-
SASP02.

RESOLVE:
1 - Fica revogada a Portaria nº 091/2022-SASP02, publicada no Diário Oficial do Município nº 051/2022-GP em 26
de abril de 2022;
2 - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 130/2022-SASP02
O Corregedor da Guarda Civil Municipal, MESSIAS PIRES DE CARVALHO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela alínea “c”, do inciso III, da letra “C”, do anexo II, da Lei Municipal n° 7.792/2019 c/c os artigos. 200
e 201 da Lei Municipal nº 1.429/1968 e, considerando o que consta nos autos do Processo Administrativo nº 2.038/
2022-SASP02,

RESOLVE:
1 - Constituir Comissão Processante composta pelos seguintes servidores:
Presidente: Amauri Cordeiro - Código Funcional n° 21.227;
Membros: Sandro Domingues Monforte - Código Funcional n° 32.100; e

SECRETARIA DE CULTURA

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

SECRETARIA PARA ASSUNTOS
DE SEGURANÇA PÚBLICA


