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publicação. O processo 72/10410/15, poderá ser consultado na 
Agência Ambiental de Embu das Artes, à Av. João Paulo I, 495, 
Embu das Artes, SP.

 Notificação
Notificação de Multa – AIIPM 72000868. José Alves Filho, 

CPF: 885.181.405.87, localizada à Rua Califórnia, 118 – Bairro 
Jardim Magali – 06833-130 – Embu das Artes - SP, fica ciente 
de que em 28-09-2016 foi autuado através do AIIPM 72000868 
– NGRM 72000533, por Realizar obra de 15m2 sujeita ao licen-
ciamento ambiental, localizada em áreas de proteção de manan-
ciais legalmente estabelecidas, sem licença ou autorização do 
órgão ambiental competente, Resolução SMA 32/2010, podendo 
interpor recurso no prazo de 20 dias, contados da presente 
publicação. O processo 72/00656/16, poderá ser consultado na 
Agência Ambiental de Embu das Artes, à Av. João Paulo I, 495, 
Embu das Artes, SP.

 Notificação
Notificação de Multa. Fernando Cesar de Almeida Neto, 

CPF: 058.617.728-00, localizada à Estrada Auri Verde, 2001 – 
Bairro Caputera - 06724-800 – Cotia - SP, fica ciente de que em 
06-10-2016 foi autuado através do AIIPM 72000888 – NGRM 
72000547, por dispor resíduos da construção civil, em Áreas 
de Proteção de Mananciais, sem a licença ou autorização 
dos órgãos ambientais competentes, Resolução SMA 32/2010, 
podendo interpor recurso no prazo de 20 dias, contados da 
presente publicação. O processo 72/00690/16, poderá ser con-
sultado na Agência Ambiental de Embu das Artes, à Av. João 
Paulo I, 495, Embu das Artes, SP.

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES
 Comunicado
A Comissão de Pós-Graduação da Escola de Comunicações 

e Artes da Universidade de São Paulo resolve baixar o seguinte:
Estarão abertas, no período de 16 e 20-01-2017, a partir 

das 9h (horário de Brasília) até às 17h (horário de Brasília) as 
inscrições online para candidatos a alunos especiais nos Progra-
mas de Pós-Graduação em Artes Cênicas, Artes Visuais, Ciência 
da Informação, Ciências da Comunicação, Meios e Processos 
Audiovisuais e Música, nas disciplinas abaixo relacionadas e 
oferecidas no primeiro semestre de 2017, com início na semana 
de 06-03-2017:

1. NORMAS PARA INSCRIÇÃO
1.1 Poderão candidatar-se portadores de diploma de gradu-

ação ou certificado de conclusão em qualquer área de conheci-
mento, obtido em instituições de ensino superior, nacionais ou 
estrangeiras, de acordo com a Resolução 02/2007, de 18-06-
2007, do Conselho Nacional de Educação.

1.2 Não serão válidas duas ou mais inscrições para o(s) 
mesmo(s) candidato(s), caso isso ocorra, todas as inscrições 
do(s) candidato(s) serão canceladas.

1.3 A seleção dos(as) candidatos(as) será realizada pelo(s) 
professor(s) responsável pela disciplina por meio de análise do 
currículo Lattes e carta de intenção.

2. INSCRIÇÕES
2.1 A inscrição do(s) candidato(s) implicará o conhecimento 

e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, em relação às quais não poderá ser alegado desconhe-
cimento.

2.2 A inscrição deverá ser feita online, no período de 16 a 
20-01-2017 a partir das 9h e até às 17h (horários de Brasília), 
através do acesso ao sítio http://www3.eca.usp.br/pos, com a 
observância rigorosa dos seguintes procedimentos:

a) ler na íntegra o presente Edital;
b) preencher todos os campos obrigatórios solicitados no 

formulário disponível somente no período de inscrição;
c) enviar inscrição (Atenção: após o envio da inscrição, o(s) 

candidato(s) Não poderá alterar os dados do formulário);
d) após o envio do formulário o(s) candidato(s) receberá um 

e-mail confirmando a inscrição na disciplina escolhida.
Observação 1: As informações prestadas no formulário de 

inscrição devem ser verdadeiras e são de inteira responsabili-
dade do(s) candidato(s) que fica ciente de que qualquer falsa 
informação, omissão ou erro implicará em sua exclusão do pro-
cesso seletivo, a qualquer momento, e sujeição às penas da lei.

Observação 2: Instrução exclusiva do Programa de Pós-
-Graduação em Artes Visuais:

Os candidatos enviarão Portfólio (opcional) contendo cópia 
dos trabalhos desenvolvidos nos últimos três anos; deve ser 
identificado com o nome do candidato, apresentado em formato 
digital e/ou impresso e deve ser encaminhado pelo correio, via 
Sedex, com aviso de recebimento, necessariamente, com a data 
de postagem correspondente ao período de inscrição referido 
neste Edital (16-20/01/2017). Os portfólios enviados ficarão sob 
guarda do PPGAV por até 3 meses da data de publicação do 
resultado final de seleção, após esse período os materiais serão 
reciclados. Endereço para o envio:

Escola de Comunicações e Artes
Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais
Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443 – 1º andar
CEP 05508-020 São Paulo-SP
2.3 No dia 27-01-2017, após as 17h, serão publicadas a 

Lista de Inscritos no sítio http://www3.eca.usp.br/pos
2.4 O(s) candidato(s) que realizar com sucesso sua inscrição 

(ter recebido e-mail de confirmação) e não constar da Lista de 
Inscritos, terá o prazo de 2 dias úteis contados a partir de 27-01-
2017, para regularizar a inscrição, sob pena de ser considerado 
desistente do processo. Para o pleito deverá apresentar os 
seguintes documentos na secretaria dos Programas, situada à 
Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443, 1º andar, Cidade Univer-
sitária, sala 112, das 9h às 12h:

a) requerimento por escrito;
b) cópia do e-mail recebido de confirmação de inscrição.
2.5 Após o término do prazo estabelecido no item 2.4, se 

houver deferimento do pedido de regularização de inscrição, 
nova Lista de Inscritos com o nome de todos os candidatos que 
tiveram sua inscrição efetivada, será disponibilizada no sítio 
indicado no item 2.3

2.6 A Universidade de São Paulo não se responsabiliza 
por inscrições via internet não recebidas por motivos de ordem 
técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestio-
namento das linhas de comunicação, bem como outros fatores 
de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

2.7 O descumprimento das instruções para a inscrição, via 
internet, implicará em sua não efetivação.

3 - CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA
3.1 No dia 13-02-2017 (a partir da 17h) será publicada, 

no sítio http://www3.eca.usp.br/pos, a lista dos candidatos 
selecionados a cursarem disciplina como aluno especial no 1º. 
semestre de 2017.

3.2 Os candidatos selecionados no próprio dia 13-02-2017, 
receberão um e-mail com link para gerar e imprimir o boleto 
bancário no valor de R$ 150,00 e utilizá-lo para o pagamento 
da taxa de matrícula, diretamente no Banco, até a data limite 
de 17-02-2017. Não serão aceitas inscrições via Internet cujo 
pagamento ocorra por depósito em caixa eletrônico, via postal, 
fac-símile, transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem 
de pagamento ou depósito comum em conta corrente, condicio-
nal e/ou extemporânea, ou por qualquer outra via que não seja 
diretamente no caixa do Banco.

3.3 O(s) candidato(s) selecionado(s) que não efetuar o 
pagamento do boleto bancário no período indicado perderá 
a vaga.

3.4 A taxa de matrícula não será devolvida, sob nenhum 
pretexto.

....................................., ....... de ...................... de 2017.
(cidade) (dia) (mês)
_____________________________________
Assinatura do candidato
Processo Seletivo para Preenchimento de Vagas dos Progra-

ma de Residência em Enfermagem Cardiovascular - 2017
Critérios de Avaliação do Curriculo
1. Estágios extracurriculares relacionados à área profissio-

nal a que se candidata (com declaração emitida pela instituição 
em papel timbrado e carga horária registrada de, no mínimo, 60 
horas)(2,0 pontos por estágio – máximo de 4 pontos) Sub Total: 
4,00

2. Formação em Programas de Especialização/Residência, 
reconhecidos por órgãos competentes (pós-graduação lato 
sensu, com carga horária mínima de 360 horas, com apresen-
tação do certificado de conclusão) (2,0 pontos por Programa 
- máximo de 2 pontos) Sub Total: 2,00

3. Participação em projetos de Pesquisa (com declaração 
comprobatória da instituição ou do orientador). (2,0 pontos por 
projeto – máximo de 4 pontos) Sub Total: 4,00

4. Produção científica: publicações de artigos em periódi-
cos. Sub Total: 2,00(1 ponto por artigo – máximo de 2 pontos)

5. Atividades extracurriculares, participação em ligas acadê-
micas, monitorias e representação discente junto aos colegiados 
e comissões institucionais, ligados à área de formação (com 
declaração comprobatória da instituição ou responsável)(1 
ponto por atividade – máximo de 4 pontos) Sub Total: 
4,00

6. Apresentação oral ou de painel em Congressos, Seminá-
rios, Encontros e outros eventos científicos, todos da Área de 
Formação (com Certificado emitido pela Instituição promotora 
do evento)(1 ponto por apresentação ou painel – máximo de 2 
ponto) Sub Total:2,00

7. Participação em Programas e Eventos na área de for-
mação.

(com certificado emitido pela instituição promotora do 
evento, em papel timbrado)(0,5 ponto para cada evento – máxi-
mo de 2 pontos) Sub Total:2,00

TOTAL - 20,00
PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS 

DO PROGRAMA DE
RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM CARDIOVASCULAR - 2017
MODELO DE RECURSO
Nome completo: ________________________________

_________________________________
Nº de inscrição: _________________________________

________________________________
Número do RG: _________________________________

__________________________
Nome do Programa: _____________________________

_________________________________
Endereço Completo: _____________________________

________________________________
Telefone(s): _________________ E-mail: _____________

________________________________
Questionamento: _______________________________

_________________________________
_____________________________________________

_________________________________
Embasamento: _________________________________

_________________________________
_____________________________________________

_________________________________
Local e Data: _________________________________
Assinatura: ___________________________________

 COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

 DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE 
MARÍLIA
 Comunicado
Convocação Pública 004/2016
Processo: 001.0209.002652/2016
Convocação para Habilitação de Estabelecimentos de Saúde 

Interessados em Participar, de Forma Complementar, do Sistema 
Único de Saúde, para Eventual Celebração de Contratos e 
Convênios, para Realização dos Procedimentos de Ressonân-
cia Magnética. A Comissão examinadora constituída confor-
me Portaria do Diretor Técnico de Saúde III, de 13-12-2016, 
publicada no Diário Oficial do Estado, Executivo – Seção I de 
15-12-2016 – pág.71, com a incumbência de analisar e avaliar a 
documentação apresentada pelas empresas que atenderam ao 
Edital da Convocação Pública reuniu-se, analisou e avaliou toda 
documentação encaminhada e protocolada pelos interessados 
abaixo identificados, na forma disposta no Edital da Convocação 
Pública.

HABILITADO
INSTITUTO DE RADIOLOGIA I-RAD LTDA EPP – CNPJ 

18.429.287/0001-35
ULTRA RAD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA – CNPJ 

49.881.147/0001-27
Fica aberto o prazo de 5 (Cinco) dias contados da data da 

divulgação, para interposição de recursos.

 MEIO AMBIENTE

 COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO 
PAULO

 Notificação
Tonolli do Brasil Ind. E Com. De Metais Ltda, CNPJ 

56.90.625/0010-93, localizada à Rodovia Dom Pedro I – Para-
teí – Jacareí/SP, fica ciente de que em 25-11-2016 foi autuada 
através do AIIPM 57000763 – NGRM 57000512, por ter conta-
minado o solo (Cd, Pb, Sb, as e V) e água subterrânea (AI, Fe, Cd, 
Pb, Co, Sb, As, Ba, B, Mn, e Zn) com metais em área localizada na 
Rodovia Dom Pedro I, km 10,1, tornando o solo e a água subter-
rânea impróprios, nocivas ou ofensivas à saúde, danosos à fauna 
e à flora, e não ter atendido às exigências técnicas constantes 
do AIIPM 57000682, em 16000 vezes o valor da UFESP, podendo 
interpor recurso no prazo de 20 dias, contados da presente publi-
cação. O processo poderá ser consultado na Agência Ambiental 
de São José dos Campos, à Avenida Olivo Gomes, 100 – Parque 
da Cidade – Santana – São José dos Campos/SP.

 Notificação
Tonolli do Brasil Ind. E Com. De Metais Ltda, CNPJ 

56.90.625/0010-93, localizada à Rodovia Dom Pedro I – Parateí 
– Jacareí/SP, fica ciente de que em 25-11-2016 foi autuada atra-
vés do AIIPM 57000764 – NGRM 57000513, por acumulação 
temporária de resíduos de escória de chumbo nas instalações 
da empresa oferecendo risco de poluição ambiental, em 300 
vezes o valor da UFESP, podendo interpor recurso no prazo de 
20 dias, contados da presente publicação. O processo poderá ser 
consultado na Agência Ambiental de São José dos Campos, à 
Avenida Olivo Gomes, 100 – Parque da Cidade – Santana – São 
José dos Campos/SP.

 Notificação
Notificação de Embargo. Jaqueline Silva Simoni, CPF 

296.201.908-07, localizada à Estrada Ferreira Guedes, s/nº Lote 
GL B – Potuverá - 06885-150 – Itapecerica da Serra, SP, fica 
ciente de que em 09-06-2015, foi autuado através do AIIPE 
72000088 (Auto de Infração Imposição de Penalidade de Embar-
go), por ter destruído no imóvel em questão, mediante supressão 
de vegetação, 1.500,00m2, (0,15 ha) de vegetação nativa objeto 
de especial preservação, classificada como Floresta Omfrófila 
Densa em estágio secundário inicial de regeneração, sem a 
devida Autorização da Cetesb, Resolução SMA 48/2014, poden-
do interpor recurso no prazo de 20 dias, contados da presente 
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PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS 
DOS PROGRAMA DE

RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM CARDIOVASCULAR -2017
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA CANDIDATO DESEM-

PREGADO
DECLARAÇÃO
Eu, __________________________, RG 

n°______________, CPF n° _______________,
DECLARO, sob pena das sanções cabíveis, para fins de 

concessão de redução de pagamento do valor da taxa de 
inscrição prevista na Lei 12.782/07 e no Edital de Abertura do 
Processo Seletivo para preenchimento de vagas do Programa de 
Residência em Enfermagem Cardiovascular 2017 do Instituto 
Dante Pazzanese de Cardiologia, que me encontro na condição 
de desempregado (a).

h) 01 (uma) cópia do comprovante de inscrição no INSS/
PIS/PASEP/NIT;

i) 01 (uma) cópia do Cartão SUS;
j) 01 (uma) cópia do Comprovante de alistamento militar, 

se sexo masculino;
k) 01 (uma) cópia do Título de Eleitor com o comprovante 

da última votação, ou do comprovante de quitação com a Justiça 
Eleitoral, que pode ser obtido no site da Justiça Eleitoral, ou 
prova de pagamento de multa, se for o caso.

l) Termo de Compromisso atestando a ausência de qualquer 
vínculo profissional remunerado, ou caso possuir vínculo, de que 
não receberá salários ou outros rendimentos durante a vigência 
do curso (artigo 13, § 2º da Lei Federal 11.129/2005);

m) número de conta corrente, preferencialmente, no Banco 
do Brasil, em nome do bolsista;

n) número da Apólice do Seguro de Vida nominal e contra 
acidentes pessoais.

50. A não entrega dos documentos e o não comparecimen-
to, na data fixada, eliminará o candidato do Processo Seletivo.

51. Na hipótese do não preenchimento de vagas, serão fei-
tas novas convocações, seguindo a classificação dos candidatos 
em segunda chamada, a ser realizada por telefone ou e-mail no 
dia 22-02-2017.

52. A documentação dos candidatos não aprovados perma-
necerá na secretaria da Residência de Enfermagem até 31-05-
2017. Findo este período, a documentação será inutilizada, salvo 
se o candidato providenciar envelope endereçado e pagamento 
das taxas postais para sua devolução via correio, ou recolher 
pessoalmente sua documentação.

DO CRONOGRAMA
53. As datas referentes ao processo seletivo deste Edital 

estão sintetizadas no Quadro que se segue:
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM CARDIO-

VASCULAR
(Sempre leia e acompanhe o Edital na integra)
Data/Período-Horário-Atividade
05 a 20-01-2017-Término: 23h59-Inscrições Internet: http://

cursos.idpc.org.br/residencia / Enviar comprovante de pagamen-
to pelo e-mail residenfcardio@idpc.org.br

06 e 09-01-2017 -8h as 15h30-Solicitação de redução da 
taxa de inscrição

Secretaria da Residência de Enfermagem
10/01/2017-8h as 12h-Resultado da solicitação de redu-

ção de taxa de inscrição - Entrar em contato pelos Telefones 
(11)5085-6076/6421 ou e-mail residenfcardio@idpc.org.br

11/01/2017-8h as 12h-Interposição de recurso ao Resultado 
da solicitação de redução de taxa de inscrição indeferida Secre-
taria da Residência de Enfermagem

13/01/2017-8h as 12h-Resultado da solicitação do candi-
dato indeferido que interpôs recurso Entrar em contato pelos 
Telefones: (11) 5085-6076 ou e-mail residenfcardio@idpc.org.br

19/01/2017-Prazo final para receber os Comprovantes de 
necessidades especiais- por sedex

26/01/2017-Edital de Convocação para Primeira Fase – 
Prova Escrita

Consultar: http://cursos.idpc.org.br/residencia e/ou o mural 
de avisos da recepção do prédio “Torre” no IDPC.

30/01/2017-09h-Prova Escrita - Aplicação e Recolhimento 
do Currículo

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia
31/01/2017-Gabarito da prova escrita - Consultar: http://

cursos.idpc.org.br/residencia e/ou o mural de avisos da recepção 
do prédio “Torre” no IDPC.

31/01 e 01-02-2017-Período para solicitação de Revisão 
da Prova Escrita

Deverá ser enviado para o e-mail: residenfcardio@idpc.
org.br

03/02/2017-Resultado da solicitação Revisão da Prova 
Escrita Será enviado para o e-mail do solicitante e divulgado no 
site http://cursos.idpc.org.br/residencia e/ou no mural de avisos 
da recepção do prédio “Torre” no IDPC.

06/02/2017-Edital de Resultado da Prova Escrita e Convoca-
ção para a Segunda Etapa

Consultar: http://cursos.idpc.org.br/residencia e/ou o mural 
de avisos da recepção do prédio “Torre” no IDPC.

08 a 10-02-2017-Prova prática-oral e Entrevista Instituto 
Dante Pazzanese de Cardiologia

15/02/2017-Resultado Final da Segunda Etapa e Convoca-
ção para Matrícula

Consultar: http://cursos.idpc.org.br/residencia e/ou o mural 
de avisos da recepção do prédio “Torre” no IDPC.

15 e 16-02-2017-Período para interposição de Recurso 
Deverá ser enviado para o email residenfcardio@idpc.org.br

17/02/2017-Resultado da análise de recurso Será enviado 
para o e-mail do solicitante e divulgado no site http://cursos.
idpc.org.br/residencia e/ou no mural de avisos da recepção do 
prédio “Torre” no IDPC.

20 e 21-02-2017-08h às 15h30-Matriculas - Secretaria da 
Residência de Enfermagem.

22/02/2017-Matrículas - Segunda chamada - Secretaria da 
Residência de Enfermagem
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