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G.2. Edital de Resultado do Exame de Memorial Circuns-
tanciado e Convocação para a Prova de Métodos Pedagógicos;

G.3. Edital de Convocação para a Prova de Métodos Peda-
gógicos (se houver);

H. Os prazos e procedimentos para interposição de recursos 
encontram-se dispostos no Capítulo XII do presente Edital.

*
 ETEC ANTONIO DEVISATE – MARÍLIA
CLASSE DESCENTRALIZADA – EE MONSENHOR BICUDO 

– MARÍLIA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE 

CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E 
TÉCNICO, Nº 031/06/2020 – Processo nº 492302/2020

EDITAL DE ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, 
ANEXO I, ITEM 2, DO CAPÍTULO I, DO EDITAL DE ABERTURA 
DE INSCRIÇÕES

O Diretor da Etec Antonio Devisate, faz saber aos candida-
tos a ALTERAÇÃO do Cronograma de Atividades constante do 
Anexo I, item 2, do Capítulo I do Edital de Abertura de Inscrições, 
publicado no DOE de 13/02/2020, Seção I, páginas 151 a 153, 
passando a vigorar conforme segue:

COMPONENTE CURRICULAR – (HABILITAÇÃO)
Introdução ao Direito Penal (Serviços Jurídicos)
D. Do período provável para execução dos atos concernen-

tes a Prova de Métodos Pedagógicos (publicação em DOE da 
convocação e realização): 24/06/2021 a 06/07/2021

E. Do período provável para divulgação em DOE do Edital 
de Resultado da Prova de Métodos Pedagógicos e Classificação 
Final: 21/07/2021 a 24/07/2021

F. Do período provável da divulgação em DOE do despacho 
do Diretor de Escola Técnica homologando o Processo Seletivo 
Simplificado: 26/07/2021 a 12/08/2021

G. A data de entrega do Memorial Circunstanciado e da 
realização da Prova de Métodos Pedagógicos constará dos 
seguintes Editais:

G.1. Edital de Deferimento e Indeferimento de Inscrições, 
de Designação da Banca Examinadora e Convocação para a 
Entrega do Memorial Circunstanciado;

G.2. Edital de Resultado do Exame de Memorial Circuns-
tanciado e Convocação para a Prova de Métodos Pedagógicos;

G.3. Edital de Convocação para a Prova de Métodos Peda-
gógicos (se houver);

H. Os prazos e procedimentos para interposição de recursos 
encontram-se dispostos no Capítulo XII do presente Edital.

*
 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ANTONIO DEVISATE – MARÍLIA
CLASSE DESCENTRALIZADA – EE MONSENHOR BICUDO 

– MARÍLIA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE 

CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E 
TÉCNICO, Nº 031/06/2020   – PROCESSO Nº 492302/2020

EDITAL DE RESULTADO DO EXAME DE MEMORIAL CIR-
CUNSTANCIADO E CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DE MÉTODOS 
PEDAGÓGICOS

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ANTONIO DEVI-
SATE faz saber aos candidatos abaixo relacionados o resultado 
do Exame de Memorial Circunstanciado e convoca para o sorteio 
de tema e realização da PROVA DE MÉTODOS PEDAGÓGICOS, a 
ser realizada na ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ANTONIO DEVISA-
TE, sita na AVENIDA CASTRO ALVES – 62

BAIRRO: SOMENZARI – CEP: 17506000 – CIDADE: MARÍLIA.
Conforme disposto no item 8 do Capítulo IX do Edital de 

Abertura de Inscrições, o candidato convocado deverá compa-
recer ao local designado para a avaliação, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos, munido de protocolo de inscrição 
e do original de um documento de identidade (de acordo com o 
relacionado no Capítulo V do mesmo Edital).

O tema para a Prova de Métodos Pedagógicos será sorteado 
pela Banca Examinadora, sendo escolhido 1 (um) dentre os 3 
(três) temas que constarão do presente Edital.

A aula será ministrada pelo candidato perante a Banca 
Examinadora, obedecendo a ordem de classificação decrescente 
da lista de classificação do Exame do Memorial Circunstanciado 
(Prova de Títulos).

COMPONENTE CURRICULAR (HABILITAÇÃO): Introdução ao 
Direito Penal(Serviços Jurídicos)

CANDIDATO(S) SELECIONADO(S):
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF / Nota do 

Exame de Memorial Circunstanciado
5 9 / A n d r e a  A n t i c o  S o a -

res/26.704.881–6/259.939.598–43/41.75;
21/Alvaro Augusto Fernandes da Cruz/43.467.399–

7/335.955.418–39/37.25;
1 3 / A n t o n i o  C a r l o s  C r e p a l -

di/17.655.519/056.661.218–63/35.50;
5/Ana F lav ia  Fontes  Mar i -

ni/42.663.531–0/340.233.838–64/28.75;
6 / K a r i n e  S i l v a  C a r c h e -

di/33.816.507–1/346.550.088–14/26.88;
CANDIDATO(S) NÃO SELECIONADO(S):
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF / Nota do 

Exame de Memorial Circunstanciado
39/Alana da Fonseca Lima/30.326.016–6/265.009.848–

11/26.50;
19/Lina Andrea Santarosa Mussi/22.415.543-

–X/190.951.568–00/26.00;
14/Dany Patrick do Nascimento Koga/35.366.163–

6/313.343.538–83/25.00;
47/Vagner Ricardo Horio/27.036.185–6/170.559.068–

30/25.00;
28/Marcelo de Souza Carnei-

ro/32.187.222–8/284.857.788–63/22.00;
1/Evelyn Faria de Oliveira Sena/32.718.010–9/220.211.948–

50/21.50;
3 6 / L e t í c i a  V i e i r a  M a t -

tos/46.278.493–9/395.548.718–05/18.50;
12/André Luís  Moura Cast i -

lho/47.939.186–5/386.736.408–73/16.25;
38/Brenda Caroline Querino Silva/40.698.490–

6/411.713.648–81/13.00;
46/Mariana Amaro Theodoro de Almei-

da/34.172.259–5/222.851.708–90/13.00;
2 5 / L e t i c i a  G o m e s  B e n e -

li/41.046.982–8/396.718.248–70/9.00;
40/Artaxerxes Nicael Dias/24.342.172–2/169.756.318–

08/7.00;
62/Nicoli Chomiski Bicalho Dias/44.588.251–

7/368.275.708–27/7.00;
32/Marcelo Henrique Faustino Candiot-

ta/48.963.111–3/400.487.328–26/6.00;
22/Rute Rodrigues Barros de Abreu/45.581.792–

3/445.300.398–62/5.00;
CANDIDATO(S) AUSENTE(S):
Nº de Inscrição / RG / CPF
2/48.969.317–9/441.664.678–08
3/35.505.221–0/437.639.918–32
4/40.318.175–6/309.880.038–05
7/35.367.540–4/416.154.488–02
8/17.021.777–2/094.179.898–47
9/45.646.146–2/336.140.178–00
10/33.215.765–9/223.607.758–04
11/49.642.776–3/229.745.898–39
15/1.303.496/049.195.968–04
16/33.120.590–7/320.215.818–02
17/44.578.000–9/384.244.198–39
18/47.168.815–0/388.648.148–41
20/43. 572.599–3/419.064.418–80
23/25.136.385–5/174.059.298–00
24/44.079.560–6/359.380.628–29

DISCIPLINA: RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL ÁREAS 
DA DISCIPLINA: CIÊNCIAS AMBIENTAIS E SANEAMENTO / 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS / CIÊNCIAS POLÍTICAS E ECONÔMICAS.

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO COMER-
CIAL.

CONVOCA POR EQUIVALÊNCIA PARA:
DISCIPLINA: ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTEN-

TÁVEL.
ÁREAS DA DISCIPLINA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS / CIÊNCIAS 

POLÍTICAS E ECONÔMICAS.
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SECRETARIADO.
CARGA HORÁRIA E PERÍODO: 04 HORAS-AULA / NOTURNO.
NÚMERO DE VAGAS: 01 (UMA)VAGA.
CANDIDATO CONVOCADO
Nº INSCRIÇÃO / NOME / RG / CPF / CLASSIFICAÇÃO FINAL
50 / Luiza Carla Duarte Thomaz da Rosa / 15438091 / 

06941640898 / 3º
*
 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR CAMARGO ARA-

NHA – SÃO PAULO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE 

CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E 
TÉCNICO, Nº 012/02/2019 – PROCESSO Nº 107871/2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DE MÉTODOS 
PEDAGÓGICOS

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR 
CAMARGO ARANHA convoca os candidatos abaixo relacionados 
para o sorteio de tema e realização da PROVA DE MÉTODOS 
PEDAGÓGICOS, a ser realizada na ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL 
PROFESSOR CAMARGO ARANHA, sita na RUA MARCIAL – 25

BAIRRO: MOOCA – CEP: 03169–040 – CIDADE: SÃO PAULO.
Conforme disposto no item 8 do Capítulo IX do Edital de 

Abertura de Inscrições, o candidato convocado deverá compa-
recer ao local designado para a avaliação, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos, munido de protocolo de inscrição 
e do original de um documento de identidade (de acordo com o 
relacionado no Capítulo V do mesmo Edital).

O tema para a Prova de Métodos Pedagógicos será sorteado 
pela Banca Examinadora, sendo escolhido 1 (um) dentre os 3 
(três) temas que constarão do presente Edital.

A aula será ministrada pelo candidato perante a Banca 
Examinadora, obedecendo a ordem de classificação decrescente 
da lista de classificação do Exame do Memorial Circunstanciado 
(Prova de Títulos).

COMPONENTE CURRICULAR (HABILITAÇÃO):
 Organização e Logística em Eventos(Eventos)
CANDIDATO(S) SELECIONADO(S):
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF / Nota do 

Exame de Memorial Circunstanciado
3 / C a r m e m  Q u a d r o s  M a r-

çal/15.782.142–0/065.000.028–57/20,00 
Relação dos 03 (três) temas para a PROVA DE MÉTODOS 

PEDAGÓGICOS:
1. Redes de fornecedores em eventos.
Organização de catálogo de fornecedores.
2. Princípios de organização e montagem de eventos 
Uso de planilhas para o planejamento de eventos:
check list;
cronograma;
entre outros.
3. Acessibilidade em eventos
Tipos de deficiências;
Filas exclusivas;
Equipamentos necessários;
Espaços reservados:
deficientes e mobilidade reduzida.
Treinamento de equipe de atendimento.
Duração máxima da aula: 20 minutos
Data: 01/06/2021 Horário: 11 horas
*
 ETEC ANTONIO DEVISATE – MARÍLIA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE 

CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E 
TÉCNICO, Nº 031/01/2020 – Processo nº 490494/2020

EDITAL DE ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, 
ANEXO I, ITEM 2, DO CAPÍTULO I, DO EDITAL DE ABERTURA 
DE INSCRIÇÕES

O Diretor da Etec Antonio Devisate, faz saber aos candida-
tos a ALTERAÇÃO do Cronograma de Atividades constante do 
Anexo I, item 2, do Capítulo I do Edital de Abertura de Inscrições, 
publicado no DOE de 13/02/2020, Seção I, páginas 138 a 140, 
passando a vigorar conforme segue:

COMPONENTE CURRICULAR – (HABILITAÇÃO)
Educação Física (Base Nacional Comum/ ETIM) (Administra-

ção Integrado ao Ensino Médio (ETIM/ MTec/ AMS))
D. Do período provável para execução dos atos concernen-

tes a Prova de Métodos Pedagógicos (publicação em DOE da 
convocação e realização): 24/06/2021 a 06/07/2021

E. Do período provável para divulgação em DOE do Edital 
de Resultado da Prova de Métodos Pedagógicos e Classificação 
Final: 21/07/2021 a 24/07/2021

F. Do período provável da divulgação em DOE do despacho 
do Diretor de Escola Técnica homologando o Processo Seletivo 
Simplificado: 26/07/2021 a 12/08/2021

G. A data de entrega do Memorial Circunstanciado e da 
realização da Prova de Métodos Pedagógicos constará dos 
seguintes Editais:

G.1. Edital de Deferimento e Indeferimento de Inscrições, 
de Designação da Banca Examinadora e Convocação para a 
Entrega do Memorial Circunstanciado;

G.2. Edital de Resultado do Exame de Memorial Circuns-
tanciado e Convocação para a Prova de Métodos Pedagógicos;

G.3. Edital de Convocação para a Prova de Métodos Peda-
gógicos (se houver);

H. Os prazos e procedimentos para interposição de recursos 
encontram-se dispostos no Capítulo XII do presente Edital.

*
 ETEC ANTONIO DEVISATE – MARÍLIA
CLASSE DESCENTRALIZADA – EE MONSENHOR BICUDO 

– MARÍLIA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE 

CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E 
TÉCNICO, Nº 031/05/2020 – Processo nº 492225/2020

EDITAL DE ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, 
ANEXO I, ITEM 2, DO CAPÍTULO I, DO EDITAL DE ABERTURA 
DE INSCRIÇÕES

O Diretor da Etec Antonio Devisate, faz saber aos candida-
tos a ALTERAÇÃO do Cronograma de Atividades constante do 
Anexo I, item 2, do Capítulo I do Edital de Abertura de Inscrições, 
publicado no DOE de 13/02/2020, Seção I, páginas 148 a 151, 
passando a vigorar conforme segue:

COMPONENTE CURRICULAR – (HABILITAÇÃO)
Introdução ao Direito Administrativo (Serviços Jurídicos)
D. Do período provável para execução dos atos concernen-

tes a Prova de Métodos Pedagógicos (publicação em DOE da 
convocação e realização): 24/06/2021 a 06/07/2021

E. Do período provável para divulgação em DOE do Edital 
de Resultado da Prova de Métodos Pedagógicos e Classificação 
Final: 21/07/2021 a 24/07/2021

F. Do período provável da divulgação em DOE do despacho 
do Diretor de Escola Técnica homologando o Processo Seletivo 
Simplificado: 26/07/2021 a 12/08/2021

G. A data de entrega do Memorial Circunstanciado e da 
realização da Prova de Métodos Pedagógicos constará dos 
seguintes Editais:

G.1. Edital de Deferimento e Indeferimento de Inscrições, 
de Designação da Banca Examinadora e Convocação para a 
Entrega do Memorial Circunstanciado;

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO LICENCIAN-
TE QUANTO AOS DIREITOS AUTORAIS

O LICENCIANTE é o único e exclusivo responsávelpela regu-
lação e obtenção das autorizações de uso, contratos, cessões e/
ou licenças dequaisquer direitos autorais, conexos e de imagem 
relacionados à realização do conteúdoaudiovisual de todos 
os artistas intérpretes e executantes, nos termos dos artigos 
49 e 90 daLei federal nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, 
garantindo que possui o direito decelebrar o presente TERMO 
DE LICENCIAMENTO e que a respectiva celebração nãoviola 
direitos de terceiros.

Parágrafo Primeiro: Fica ajustado, portanto, que são deres-
ponsabilidade do LICENCIANTE:

I. - Todos os contratos, licenças, autorizações e cessões dos 
que participaram, de qualquer forma, da produção do espetácu-
lo, incluindo roteiristas, atores, diretores, autores da trilha sonora 
e demais profissionais;

II. - Todas as licenças para sincronização de obras musicais 
protegidas pelo direito autoral no conteúdo audiovisual; e

III. - Todas as licenças de todos e quaisquer direitos autorais 
patrimoniais e conexos relacionados à produção do espetáculo 
e conteúdoaudiovisual.

Parágrafo Segundo: O LICENCIANTE é responsávelpor arcar 
com todo ônus por quaisquer medidas judiciais ou extrajudiciais 
propostas porterceiros decorrentes do uso da OBRA, respon-
dendo por todos e quaisquer danos causadosao LICENCIADO 
e a terceiros em decorrência da violação de quaisquer direitos, 
inclusivede propriedade intelectual.

Parágrafo Terceiro: Caso o LICENCIADO, porquestões refe-
rentes a direitos sobre a OBRA ou direitos conexos aos de autor, 
venha a seracionado judicialmente, o LICENCIANTE deverá 
colaborar para a defesa doLICENCIADO e fornecer os subsídios 
necessários.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO 
DA OBRA AO LICENCIADO

Fica autorizada a utilização e execução da OBRA naspla-
taformas digitais e canais de divulgação do LICENCIADO, bem 
como na plataforma#CulturaEmCasa, referidas na Cláusula 
Primeira deste contrato, ficando o LICENCIADOautorizado a 
fixar, reproduzir e comunicar ao público por qualquer meio suas 
execuções,inclusive por meio de transmissão e radiodifusão, por 
emissoras públicas ou canaispúblicos de televisão por assina-
tura, com a possibilidade de migração da obra para mídiaou 
suporte diverso do original, cabendo ao LICENCIANTE arcar com 
quaisquer despesasdecorrentes.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA LICENCIANTE
Responde a LICENCIANTE por qualquerdescumprimento das 

obrigações de sua responsabilidade, estabelecidas no presente 
ajuste,exceto por fato de terceiros, motivo de força maior ou 
caso fortuito.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA
O presente ajuste vigorará por 24 (vinte e quatro)meses, 

de __/__/___ a __/__/___, sem exclusividadepara a janela 
de streaming e VOD, contados a partir da entrega à Secretaria.

CLÁUSULA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS
Os casos que venham a surgir em decorrência destetermo 

e que não se encontrem explicitados em suas cláusulas deverão 
ser avaliados pelaspartes, segundo as disposições contidas na 
Lei federal nº 9.610/98 e demais normas deregência.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO
O presente Termo de Licenciamento será rescindido, aqual-

quer tempo, de pleno direito, por descumprimento das normas 
estabelecidas nalegislação vigente, ou por inadimplemento de 
quaisquer de suas cláusulas e condições,imputando-se às partes 
as responsabilidades das obrigações decorrentes do prazo em 
quetenha vigido, sujeito às sanções legalmente previstas para 
o inadimplemento.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Estado deSão 

Paulo para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relativas ao 
presente ajuste, nãoresolvidas na esfera administrativa, com 
expressa renúncia de qualquer outro, por maisprivilegiado que 
seja.

E por estarem de acordo, assinam o presenteinstrumento, 
em ___ vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas 
que também osubscrevem, para os devidos fins de direito.

São Paulo,
__________________________________________
(LICENCIANTE)
__________________________________________
(LICENCIADO)
TESTEMUNHAS
1._______________________
Nome:
C.P.F/M.F.
2._______________________
Nome:
C.P.F/M.F.

 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

 FACULDADE DE TECNOLOGIA DO IPIRANGA PASTOR ENÉAS 
TOGNINI, DA CIDADE DE SÃO PAULO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 
ENSINO SUPERIOR

EDITAL Nº 204/03/2021 – PROCESSO Nº 137041/2021
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02
CONVOCAÇÃO PARA APROVEITAMENTO COM EQUIVA-

LÊNCIA
O Diretor da FACULDADE DE TECNOLOGIA DO IPIRANGA 

PASTOR ENÉAS TOGNINI, da cidade de SÃO PAULO , conside-
rando a ocorrência de aulas, em face do contido nos artigos 11 
e 12 da Deliberação CEETEPS nº 017/2015, de 16, publicada no 
DOE de 18/07/2015, combinado com o Capítulo XII do Edital de 
Abertura de Inscrições, e considerando a manifestação da Unida-
de do Ensino Superior de Graduação (CESU) referente a análise 
de equivalência, conforme Memorando Nº 426/2021 – CESU, de 
19/04/2021, CONVOCA o candidato abaixo relacionado, para a 
Sessão de Escolha de aulas, no dia 26/05/2021, às 14 horas no 
endereço abaixo indicado.

O candidato convocado deverá comparecer com documento 
de identidade ou far-se-á representar por procurador constituído, 
munido de documento de identidade do procurador.

A manifestação e a escolha e atribuição de aulas obedece-
rão rigorosamente a ordem de classificação final.

O candidato que atender a convocação, mas não for apro-
veitado (após a escolha e atribuição de aulas) aguardará nova 
oportunidade de convocação.

O candidato que não atender a convocação para a referida 
FATEC, recusar as aulas oferecidas ou não entregar a documen-
tação para formalizar a admissão, NÃO terá exaurido os direitos 
decorrentes de sua habilitação no Processo Seletivo Simplifi-
cado, ficando-lhe assegurado o direito de sua classificação no 
Processo Seletivo Simplificado em que foi habilitado.

O candidato que atender a convocação, e após a admissão, 
deixar de entrar em exercício, TERÁ exaurido os direitos decor-
rentes de sua habilitação no Processo Seletivo Simplificado.

As atividades de docência decorrentes da admissão do 
candidato serão executadas em regime de teletrabalho e/ou 
presenciais.

LOCAL DE APRESENTAÇÃO: FATEC DE ITAQUAQUECETUBA
ENDEREÇO: AVENIDA ITAQUAQUECETUBA, 711.
BAIRRO: VILA MONTE BELO - CIDADE: ITAQUAQUECETUBA
DISCIPLINA E CURSO OFERECIDOS NO EDITAL:

lo, incluindo roteiristas, atores, diretores, autores da trilha sonora 
e demais profissionais;

II. - Todas as licenças para sincronização de obras musicais 
protegidas pelo direito autoral no conteúdo audiovisual; e

III. - Todas as licenças de todos e quaisquer direitos autorais 
patrimoniais e conexos relacionados à produção do espetáculo 
e conteúdo audiovisual.

PARÁGRAFO TERCEIRO – ACONTRATADA declara que, 
quando aplicável, contratou profissionais nos termos da legisla-
ção trabalhista, eximindo a SECRETARIA de quaisquer reivindi-
cações trabalhistas, previdenciárias e de acidentes do trabalho 
relativas à realização do conteúdo audiovisual, em quaisquer 
territórios.

PARÁGRAFO QUARTO – ACONTRATADA exime a SECRE-
TARIA de qualquer tipo de responsabilidade indicada nos itens 
acima e deverá reembolsar a SECRETARIA, caso esta venha a 
ser cobrada ou condenada ao pagamento de quaisquer verbas 
relacionadas às responsabilidades indicadas neste CONTRATO.

PARÁGRAFO QUINTO - Na hipótese de a SECRETARIA ser 
demandada judicial ou extrajudicialmente por eventual violação 
a direitos de terceiros decorrente da exibição do CONTEÚDO 
AUDIOVISUAL pela CONTRATADA, esta se obriga a assumir 
a defesa dos interesses da SECRETARIA, e a requerer a sua 
imediata exclusão do polo passivo da lide, obrigando-se a lhe 
indenizar, preferencialmente por meio extrajudicial, em caso de 
quaisquer prejuízos destas naturezas imputados à SECRETARIA. 
Neste caso, a SECRETARIA deverá notificar a CONTRATADA, por 
escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que a esta 
tome todas as providências necessárias, arcando com os custos, 
bem como contratando profissionais de sua confiança.

PARÁGRAFO SEXTO - O prazo de licenciamento da obra 
para a Secretaria será de 24 (vinte e quatro) meses de forma não 
exclusiva para a janela de streaming e VOD,contados a partir da 
entrega à Secretaria.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS
As PARTES deverão observar todas as leis e regulamentos 

válidos no Território ao cumprir as suas obrigações que constam 
do presente CONTRATO, e farão com que todos os seus empre-
gados, agentes e quaisquer outras pessoas com quem contratem 
o cumpram, sendo certo que o respectivo descumprimento por 
quaisquer tais indivíduos não eximirá as PARTES do cumprimen-
to de suas obrigações.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Este CONTRATO não estabelece 
entre as PARTES nenhuma forma de dependência, sociedade, 
associação, parceria ou responsabilidade solidária ou conjunta, 
como também não há qualquer grau de subordinação hierárqui-
ca ou de dependência econômica e, exceto se de outra forma 
expressamente contido no presente CONTRATO, nenhuma parte 
terá, nem tampouco declarará para terceiros que tem quaisquer 
poderes ou autoridade para agir em nome da outra.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O presente CONTRATO constitui 
o pleno entendimento entre as PARTES e toda e qualquer alte-
ração deverá ser objeto de aditamento formalizado e assinado 
pelas PARTES.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A invalidade ou inexequibilidade 
de qualquer dispositivo contido neste CONTRATO não terá qual-
quer implicação quanto à validade de qualquer outro dispositivo 
nele contido e se qualquer dispositivo for considerado inválido 
ou ilícito de qualquer forma este CONTRATO permanecerá em 
vigor e deverá ser interpretado como se os dispositivos inválidos 
ou ilícitos não existissem.

PARÁGRAFO QUARTO - O presente CONTRATO obriga as 
PARTES por si, seus herdeiros, seus sucessores legais e cessio-
nários.

PARÁGRAFO QUINTO - Caso seja detectada alguma fal-
sidade nas informações e/ou documentos apresentados pela 
CONTRATADA nos termos do REGULAMENTO, no curso da con-
tratação e na vigência deste CONTRATO causará sua imediata 
rescisão, sem direito a recurso.

PARÁGRAFO SEXTO - A SECRETARIA pode revogar a qual-
quer tempo o REGULAMENTO, no todo ou em parte, por razões 
de interesse público decorrentes de fato supervenientes devida-
mente comprovado, devendo anulá-lo por ilegalidade de ofício 
ou mediante provocação de terceiro, através de manifestação 
escrita e fundamentada, sem que possa ser invocada a obri-
gação de indenizar quaisquer prejuízos a qualquer interessado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Fica ajustado ainda que:
I - Consideram-se partes integrantes do presente contrato, 

como se nele estivessem aqui transcritos:
a) - Cópia do Edital do Concurso.
b) - Projeto e documentação apresentados na inscrição.
c) - Cópia do projeto contemplado.
d) - Cópia da Resolução SC-27/2013.
II – Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições 

da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 
9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei de Direitos Autorais), Lei 
Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, e alterações 
posteriores, Lei Estadual nº 12.268, de 20 de fevereiro de 2006, 
Decreto 54.275, de 27 de abril de 2009, e demais normas apli-
cáveis à espécie.

III - Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste con-
trato e não resolvidas na esfera administrativa, será competente 
o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi 
lavrado o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor 
e forma que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes 
para que produza todos os efeitos de direito.

_________________________________________
XXXXXXXXXXXXX
Coordenadora da Unidade de Fomento à Cultura
(CONTRATANTE)
__________________________________________
XXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA
(Proponente)
ANEXO XII – TERMO DE LICENCIAMENTO DE DIREITOS 

PATRIMONIAIS
TERMO DE LICENCIAMENTO DE DIREITOS PATRIMONIAIS 

QUE CELEBRAM O ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO 
DA SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA, E A 
_____________.

O ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio daSecretaria da 
Cultura e Economia Criativa, com sede na Rua Mauá, nº 51, 
nesta Capital,inscrito no CNPJ nº , doravante designado LICEN-
CIADO, neste ato representado por_________________ (quali-
ficar) e, de outro lado, pessoa jurídica) .........., com sede à .......... 
, CNPJ nº .........., neste ato representada por (Pessoa Jurídica) 
Sr.(a) .........., RG. nº.......... e CPF nº.........., residente à .............., 
doravante denominado(a) CONTRATADO e (somente no caso de 
contrato assinado por Cooperativa) o cooperado responsável 
pelo projeto Sr.(a) .........., RG. nº.......... e CPF nº..........,residente 
à .............., / (Pessoa Física) .........., RG. nº.......... e CPF nº.........., 
residente à .............., doravante denominada LICENCIANTE, 
firmam opresente TERMO DE LICENCIAMENTO DE DIREITOS 
PATRIMONIAIS, de acordocom as cláusulas e condições a seguir 
estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente tem por objeto o licenciamento de direitospatri-

moniais da obra _____, detalhada no Anexo a esse instrumento, 
doravantedenominada OBRA, de titularidade única e legítima do 
LICENCIANTE, para utilização sem exclusividade nas platafor-
mas digitais e canais de divulgação do LICENCIADO, bem como 
naplataforma #CulturaEmCasa, desenvolvida pelo LICENCIADO.

Parágrafo único: O licenciamento, referido no caputdesta 
cláusula, é gratuito, não acarretando a transferência de recursos 
financeiros oumateriais entre as partes.


