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 Desenvolvimento 
Social
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resumo de Termo de Colaboração
Programa Restaurante Popular “BOM PRATO”
Objeto: Fornecimento de refeições por tipo subvenção nos 

termos do Decreto 45.547/2000 e alterações posteriores.
Processo SEDS 498/2017
Organização Sociedade Civil: ASSOCIAÇÃO DA VIDA VERDE 

TOPYBOL
Signatário: - Sonia Gomes Carrara
Órgão Público Estadual: Secretaria de Desenvolvimento Social
Signatário: Antonio Floriano Pereira Pesaro
Objeto: Fornecimento de refeições por tipo subvenção nos 

termos do Decreto 45.547/2000 e alterações posteriores – Res-
taurante Popular Bom Prato

Unidade: Suzano
Modalidade: Chamamento Público
Origem dos Recursos: Programa 08.306.3500.6001.000, UO 

35009, UGO 350018, UGE 350173, Natureza de Despesa 33504379
Valor Total: R$ 2.617.737,00, sendo R$ 2.142.147,00 de 

responsabilidade da Secretaria e R$ 475.590,00 dos usuários.
Data da Assinatura: 05-06-2017
Vigência: 12 meses, a contar da assinatura
Gestor: Renata Prado de Lima Lopes
Parecer jurídico: CJ/SEDS 231/2016

 CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

 Comunicado
1. O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente- 

Condeca comunica o AUTORIZO, nos termos da Cláusula Nona, 
§ 2 º, do ajuste, a prorrogação, por ofício, por 37 dias, do prazo 
originalmente pactuado a contar de 09-08-2017 até 14-09-2017, 
do Processo SEDS 456/2016, Shalom Israelita do Brasil - Projeto 
Desenvolvimento Cognitivo, Psicodrama e Atendimento a Pessoa 
com Deficiência Intelectual.

2. O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente-
-Condeca comunica o AUTORIZO, nos termos da Cláusula Nona, 
§ 2, º, do ajuste, a prorrogação, por ofício, por 132 dias, do prazo 
originalmente pactuado a contar de 23-09-2016 até 01-02-2017, 
do Processo SEDS 423/2016 - Instituto de Reciclagem do Adoles-
cente Reciclar, do Projeto Complementação Cultural-Educacional.

3. O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente-
-Condeca comunica o AUTORIZO, nos termos da Cláusula Nona, 
§ 2 º, do ajuste, a prorrogação, por ofício, por 126 dias, do prazo 
originalmente pactuado a contar de 10-12-2016 até 14-04-2017, 
do Processo SEDS 550/2016 - Instituto Tellus, do Projeto Bebelê.

4. O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente-
-Condeca comunica o AUTORIZO, nos termos da Cláusula Nona, 
§ 2 º, do ajuste, a prorrogação, por ofício, por 37 dias, do prazo 
originalmente pactuado a contar de 10-08-2017 até 15-09-2017, 
do Processo SEDS 541/2016 União Brasileiro Israelita do Bem 
Estar Social-UNIBES, do Projeto Caminho do Futuro.

5. O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente-
-Condeca comunica o AUTORIZO, nos termos da Cláusula Nona, 
§ 2 º, do ajuste, a prorrogação, por ofício, por 29 dias, do prazo 
originalmente pactuado a contar de 23-09-2017 até 21-10-2017, 
do Processo SEDS 608/2016 - Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais-APAE, do Projeto Fortalecimento da Rede de Inclusão.

 COORDENADORIA DE AÇÃO SOCIAL

 DIRETORIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO VALE DO 
PARAÍBA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

 Extrato de Termo de Aditamento
Processo SEDS 1417/2014 - Convenente: SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL – Conveniada: PREFEITURA MUNICI-
PAL DE LAGOINHA – Município: Lagoinha/SP - Decreto 52.872, de 
04-04-2008, publicado no D.O. de 29-11-2013. Objeto: Recursos 
financeiros para aquisição de Equipamentos de Natureza Perma-
nente – Autorizo: Resolve o Sr. Secretário autorizar a prorrogação 
de prazo, originalmente pactuado neste convênio por mais 120 
dias, de acordo com o que estabelece o §2º da Cláusula Sétima, 
ficando a nova vigência de 19-06-2017 a 16-10-2017.

Autorização para Alteração do Plano de Trabalho Original 
Processo 1672/2014 - Convenente: SECRETARIA ESTADUAL DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL – Conveniada: PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE MONTEIRO LOBATO – Município: Monteiro Lobato 
–Objeto: Aquisição de Equipamentos – Autorizo: Resolve o sr. 
Secretário autorizar nos termos da Cláusula Primeira, § Único, do 
ajuste, a alteração do Plano de Trabalho do convênio celebrado 
para aquisição de equipamentos de natureza permanente.

 DIRETORIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA 
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ALTA 
SOROCABANA - PRESIDENTE PRUDENTE

 Extrato do 3º Termo de Aditamento
Processo DRADS-ASO 053/2013. Contrato 002/2013. Contra-

tante: Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social 
da Alta Sorocabana – Presidente Prudente. Contratada: Vanderlei 
Aparecido da Silva – Manutenção Predial - ME. Objeto: Prestação 
de serviço de limpeza, asseio e conservação predial. Prazo: 15 meses

Vigência: 16-06-2017 a 15-09-2018. Data da Assinatura: 
14-06-2017

 Emprego e Relações do 
Trabalho
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

 CENTRO DE FINANÇAS
 Comunicado
Solicitamos os pagamentos abaixo relacionados, referente 

às despesas com: contrato, utilidade pública e diárias
Na excepcionalidade da ocorrência da quebra de ordem cro-

nológica, fica autorizado os presentes pagamentos nos termos 
do artigo 5° da Lei Federal 8666/93.

CENTRO DE FINANÇAS
PDS a serem pagas
230001
Data: 27-06-2017

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

230101 2017PD00277 1.075,80
230101 2017PD00278 2.054,45
230101 2017PD00279 744,57
230101 2017PD00280 315,88
230101 2017PD00281 1.962,95
TOTAL  6.153,65

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

230102 2017PD00327 176,62
230102 2017PD00331 974,71
TOTAL  1.151,33

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

230104 2017PD00207 1.451,97
230104 2017PD00211 406,13
TOTAL  1.858,10
TOTAL GERAL  9.163,08

 Segurança Pública
 CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E 
CONTROLE

 Extrato do Contrato
Pregão (Eletrônico) Nº CICC- 003/10/2014.
Contrato Nº CICC-001/2015
Processo Nº CICC-2014387015
Termo de Prorrogação de Contratos de Serviços Contínuos.
2º Termo de Aditamento ao Contrato Cicc 001/2015 Firmado 

Entre o Estado de São Paulo, por Intermédio do Centro Integrado 
de Comando e Controle e a Empresa Suprink Brasil Comercial 
Ltda - Epp, Objetivando a Prestação de Serviços de Impressão 
e Reprografia Corporativa, por Meio de Disponibilidade de 
Equipamentos (Multifuncionais e Impressoras), Instalação de 
Software de Gerenciamento, Inventário e Contabilização e 
Devida Manutenção e Fornecimento de Suprimentos, Inclusive 
Papel, Destinados À Impressão e Reprografia dos Documentos 
Nas Dependencias do Centro Integrado de Comando e Con-
trole - CICC.

Cláusula Primeira – Da Prorrogação
O prazo de vigência do contrato fica prorrogado por mais 15 

meses, de 08-08-2017 a 07-11-2018.
Cláusula Segunda – Do Valor e Recursos Orçamentários
O valor total estimado do presente contrato passa a ser de 

R$ 54.622,95 para o período de 15 meses, sendo o valor de R$ 
17.357,96 para o presente exercício e o valor de R$ 37.264,99 
para o exercício de 2018, onerando a classificação orçamentária 
PTRES 180104, Fonte Recurso 001001001 e natureza de despesa 
339039.

Cláusula Terceira – Da Ratificação
Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições 

contratuais não alteradas pelo presente instrumento e que não 
se revelem com o mesmo conflitantes.

Data da assinatura: 26-06-2017.

 SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA 
TÉCNICO-CIENTÍFICA

 INSTITUTO MÉDICO LEGAL

 Portaria do Diretor Técnico de Departamento, de 
22-6-2017

O Diretor Técnico de Departamento do Instituto Médico 
Legal da Superintendência da Polícia Técnico-Científica,

Considerando:
Considerando que o serviço de transporte de malotes se 

faz necessário a todas Unidades do Instituto Médico Legal-IML, 
excetuadas àquelas da Capital e Grande São Paulo;

Considerando que a custódia dos itens transportados nos 
malotes é de responsabilidade de agentes do Estado;

Considerando que se faz necessário disciplinar os prosse-
guimentos e serviços referentes aos malotes;

Considerando os custos diversos relacionados à rotina de 
circulação de malotes, Determina:

1. A partir de 1º Julho de 2017, ficará sob a responsabilidade 
dos Núcleos de Perícias Médico Legais do Interior do Estado, 
através de seus servidores, o transporte, entrega e retirada de 
todos os itens que constituem o malote (material biológico, 
almoxarifado, expediente e outros);

2. Todo e qualquer item a ser enviado pelas Unidades do 
Interior do Estado deverão ser encaminhados por seu remetente 
aos Setores Responsáveis (Centro de Perícias do IML, Centro de 
Exames, Análises e Pesquisa do IML, Laboratório de Toxicologia 
Forense, Laboratório de Anatomia Patológica e outros), ficando a 
critério dos setores supracitados os horários de atendimento, os 
quais deverão ser combinados diretamente com os respectivos 
Núcleos.

3. Nenhum Malote poderá ser expedido ou transportado 
sem sua respectiva Guia de Remessa, a qual deverá ser assinada 
pelo próprio servidor encarregado de confecção do malote;

4. Cada Núcleo do Interior deverá, com antecedência, rece-
ber de suas Unidades Subordinadas (Equipes) os itens a serem 
remetidos a São Paulo (Capital), conferindo cada um deles, a fim 
de garantir a cadeia de custódia, o correto acondicionamento, a 
integridade do item enviado e também a dos outros aos quais 
este será juntado;

5. Itens que por suas caraterísticas físicas estejam sujeitos a 
vazamento ou extravasamento de qualquer tipo, a fim de garan-
tir a incolumidade geral do malote, deverão ser acondicionados 
fora do malote propriamente dito (em contêiner apropriado) fato 
este que se fará constar na guia de remessa com a expressão 
“FORA DO MALOTE”;

6. Se, quando da conferência, for observado extravasamento 
ou vazamento em qualquer dos itens, isto será consignado no 
item “observações” da Guia da Remessa, não podendo este 
item ser transportado, salvo se houver novo acondicionamento 
e nova lacração;

7. Apenas após a conferência dos itens constantes nos 
malotes, em comparação com a guia de remessa, deverá ser o 
malote lacrado, momento em que será assinada pelo respon-
sável pelo transporte do malote a respectiva guia de remessa, 
emitida pelo Núcleo remetente;

8. A falta de correspondência entre um item a ser transpor-
tado e sua discrição na guia de remessa ensejará a recusa do seu 
envio, devendo-se neste caso providenciar a edição de nova guia 
de remessa, posto que não serão aceitas, em nenhuma hipótese, 
rasuras neste documentos;

9. A fim de garantir a manutenção da cadeia de custódia, 
itens que forem objetos de exames deverão ser lacrados em 
sua Origem;

10. É da responsabilidade do Núcleo remetente do malote, 
ao receber itens a serem enviados, fazer constar da Guia de 
Remessa os lacres individuais de cada objeto de exame;

11. Itens tais como memorandos, cartas, ofícios, despachos 
e similares, que por suas características, não precisem de lacre 
para seu envio, deverão ser descritos na Guia de Remessa de 
forma resumida;

12. Após a conferência do conteúdo do malote, deverá a 
Guia de remessa ser datada e assinada pelo servidor responsá-
vel pelo transporte até o destinatário final (CP-IML, CEAP/IML, 
Laboratório de Toxicologia Forense, Laboratório de Anatomia 
Patológica), sendo necessário quando da entrega dos itens 
proceder a conferência dos mesmos, datando, assinando e ano-
tando o horário de término da conferência;

13. As viagens dos Núcleos do Interior do estado com 
destino a Capital, serão realizadas a cada 15 dias, por equipe 
composta por 02(dois) servidores de carreira policial, em viatura 
oficial caracterizada, os quais terão direito às respectivas diárias, 
as quais deverão ser encaminhadas ao Setor de Finanças do IML.

Conforme escala a ser definida pela Diretoria dos Núcleos. 
Portaria 007/2016).

V - 18 vacâncias na 2ª Classe, por Merecimento.
Art. 3º - Para a organização da lista de promoção ficam 

convocados, extraordinariamente, os Membros do Conselho da 
Polícia Civil.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua 
publicação.

 Portaria CPC-14, de 27-6-2017
O Presidente do Conselho da Polícia Civil, resolve:
Art. 1º - Fica instaurado, a partir desta data e nos termos da 

Lei Complementar 1.151, de 25-10-2011, c.c. a Lei Complemen-
tar 1.249, de 03-07-2014, o processo de promoção na Carreira 
de CARCEREIRO.

Art. 2º - Estão em concurso as seguintes vacâncias:
I – 31 vacâncias na Classe Especial, por Merecimento.
II – 32 vacâncias na 1ª Classe, por Antiguidade.
III - 31 vacâncias na 1ª Classe, por Merecimento.
IV – 51 vacâncias na 2ª Classe, por Antiguidade.
V – 50 vacâncias na 2ª Classe, por Merecimento.
Art. 3º - Para a organização da lista de promoção ficam 

convocados, extraordinariamente, os Membros do Conselho da 
Polícia Civil.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua 
publicação.

 Portaria CPC-1, de 27-6-2017
O Presidente do Conselho da Polícia Civil, resolve:
Art. 1º - Fica instaurado, a partir desta data e nos termos da 

Lei Complementar 1.152, de 25-10-2011, c.c. a Lei Complemen-
tar 1.249, de 03-07-2014, o processo de promoção na carreira 
de DELEGADO DE POLÍCIA.

Art. 2º - Estão em concurso as seguintes vacâncias:
I - 3 vacâncias na Classe Especial, por Merecimento.
II - 18 vacâncias na 1ª Classe, por Antiguidade.
III – 18 vacâncias na 1ª Classe, por Merecimento.
IV – 27 vacâncias na 2ª Classe, por Antiguidade.
V - 27 vacâncias na 2ª Classe, por Merecimento.
Art. 3º - Para a organização da lista de promoção ficam 

convocados, extraordinariamente, os Membros do Conselho da 
Polícia Civil.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua 
publicação.

 Portaria CPC-9, de 27-6-2017
O Presidente do Conselho da Polícia Civil, resolve:
Art. 1º - Fica instaurado, a partir desta data e nos termos da 

Lei Complementar 1.151, de 25-10-2011, c.c. a Lei Complemen-
tar 1.249, de 03-07-2014, o processo de promoção na carreira 
de DESENHISTA TÉCNICO PERICIAL.

Art. 2º - Está em concurso a seguinte vacância:
I – 2 vacâncias na Classe Especial, por Merecimento.
II – 3 vacâncias na 1ª Classe, por Antiguidade.
III - 3 vacâncias na 1ª Classe, por Merecimento.
IV – 3 vacâncias na 2ª Classe, por Antiguidade.
V - 4 vacâncias na 2ª Classe, por Merecimento.
Art. 3º - Para a organização da lista de promoção ficam 

convocados, extraordinariamente, os Membros do Conselho da 
Polícia Civil.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua 
publicação.

 Portaria CPC-8, de 27-6-2017
O Presidente do Conselho da Polícia Civil, resolve:
Art. 1º - Fica instaurado, a partir desta data e nos termos da 

Lei Complementar 1.151, de 25-10-2011, c.c. a Lei Complemen-
tar 1.249, de 03-07-2014, o processo de promoção na carreira 
de FOTÓGRAFO TÉCNICO PERICIAL.

Art. 2º - Estão em concurso as seguintes vacâncias:
I – 7 vacâncias na Classe Especial, por Merecimento.
II - 6 vacâncias na 1ª Classe, por Antiguidade.
III – 7 vacâncias na 1ª Classe, por Merecimento.
IV - 8 vacâncias na 2ª Classe, por Antiguidade.
V - 9 vacâncias na 2ª Classe, por Merecimento.
Art. 3º - Para a organização da lista de promoção ficam 

convocados, extraordinariamente, os Membros do Conselho da 
Polícia Civil.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua 
publicação.

 Portaria CPC-5, de 27-6-2017
O Presidente do Conselho da Polícia Civil, resolve:
Art. 1º - Fica instaurado, a partir desta data e nos termos da 

Lei Complementar 1.151, de 25-10-2011, c.c. a Lei Complemen-
tar 1.249, de 03-07-2014, o processo de promoção na carreira 
de INVESTIGADOR DE POLÍCIA.

Art. 2º - Estão em concurso as seguintes vacâncias:
I - 67 vacâncias na Classe Especial, por Merecimento.
II - 94 vacâncias na 1ª Classe, por Antiguidade.
III - 94 vacâncias na 1ª Classe, por Merecimento.
IV - 153 vacâncias na 2ª Classe, por Antiguidade.
V - 154 vacâncias na 2ª Classe, por Merecimento.
Art. 3º - Para a organização da lista de promoção ficam 

convocados, extraordinariamente, os Membros do Conselho da 
Polícia Civil.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua 
publicação.

 Portaria CPC-2, de 27-6-2017
O Presidente do Conselho da Polícia Civil, resolve:
Art. 1º - Fica instaurado, a partir desta data e nos termos da 

Lei Complementar 1.151, de 25-10-2011, c.c. a Lei Complemen-
tar 1.249, de 03-07-2014, o processo de promoção na carreira 
de MÉDICO LEGISTA.

Art. 2º - Estão em concurso as seguintes vacâncias:
I – 12 vacâncias na Classe Especial, por Merecimento.
II - 8 vacâncias na 1ª Classe, por Antiguidade.
III - 9 vacâncias na 1ª Classe, por Merecimento.
IV – 10 vacâncias na 2ª Classe, por Antiguidade.
V – 10 vacâncias na 2ª Classe, por Merecimento.
Art. 3º - Para a organização da lista de promoção ficam convo-

cados, extraordinariamente, os Membros do Conselho da Polícia Civil.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua 

publicação.
 Portaria CPC-7, de 27-6-2017
O Presidente do Conselho da Polícia Civil, resolve:
Art. 1º - Fica instaurado, a partir desta data e nos termos da 

Lei Complementar 1.151, de 25-10-2011, c.c. a Lei Complemen-
tar 1.249, de 03-07-2014, o processo de promoção na carreira 
de PAPILOSCOPISTA POLICIAL.

Art. 2º - Estão em concurso as seguintes vacâncias:
I – 3 vacâncias na Classe Especial, por Merecimento.
II - 5 vacâncias na 1ª Classe, por Antiguidade.
III – 5 vacâncias na 1ª Classe, por Merecimento.
IV – 8 vacâncias na 2ª Classe, por Antiguidade.
V – 7 vacâncias na 2ª Classe, por Merecimento.
Art. 3º - Para a organização da lista de promoção ficam convo-

cados, extraordinariamente, os Membros do Conselho da Polícia Civil.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua 

publicação.
 Portaria CPC-3, de 27-6-2017
O Presidente do Conselho da Polícia Civil, resolve:
Art. 1º - Fica instaurado, a partir desta data e nos termos da 

Lei Complementar 1.151, de 25-10-2011, c.c. a Lei Complemen-
tar 1.249, de 03-07-2014, o processo de promoção na carreira 
de PERITO CRIMINAL.

Art. 2º - Estão em concurso as seguintes vacâncias:
I – 17 vacâncias na Classe Especial, por Merecimento.
II - 15 vacâncias na 1ª Classe, por Antiguidade.
III – 14 vacâncias na 1ª Classe, por Merecimento.
IV – 25 vacâncias na 2ª Classe, por Antiguidade.
V - 25 vacâncias na 2ª Classe, por Merecimento.
Art. 3º - Para a organização da lista de promoção ficam convo-

cados, extraordinariamente, os Membros do Conselho da Polícia Civil.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua 

publicação.

 NÚCLEO DE PERÍCIAS MÉDICO-LEGAIS DE 
SANTOS
 Portarias do Diretor Técnico de Serviços, de 26-6-2017
O Diretor Técnico do Núcleo de Pericias Médico legais 

de Santos, comunica aos chefes das respectivas equipes, as 
datas das inspeções Técnicas Administrativas de acordo com o 
calendário de 2017, 2ºsemestre, nos termos do decreto 42.847 
de 09-02-1998 e de conformidade com a portaria da SPTC 
59/2015, publicado no Diário Oficial do estado de São Paulo 
como segue abaixo:

EPML de Registro 21-07-2017 – as 10hhs
EPML de Guarujá 07-07-2017 - as 10hhs
Quando da realização das inspeções Técnico-Administrati-

vas deverão ser apresentados, obrigatoriamente, os seguintes 
livros pelas unidades inspecionadas:

(A) Livro de entrada (Registro de Laudo), gerado pelo 
sistema GDL, impresso na ordem sequencial (numero de proto-
colo), constando a data de saída dos casos. Em casos onde são 
lançadas as saídas manualmente, Constar também o numero da 
relação de remessa;

b) Livro de entrada de documentos Administrativos (soli-
citação de Laudos, mensagem, Ofícios e Outros documentos).

(c) Livro de Registro de saída de documentos Administrativos.
(d) Livro de Frequência de funcionários administrativos 

(carreira não policial).
(E) Escalas e Permutas de Plantões de Policiais Técnicos 

científicos que prestam serviços nas Equipes de Pericias Médico 
Legais.

(f)Livro Tombo (Bens Matrimoniados).
g)Livro de Usos de Viaturas.
h)Livro de Atas de Reuniões.
I)Livro de controle de peças ou similar, dentro da Unidade 

(cadeia de custódia).
Os Livros elencados deverão ter suas paginas devidamente 

numeradas e rubricadas pelo chefe da respectiva unidade, 
devendo ainda, serem dotados de termos de abertura e termo 
de encerramento.

Todos os funcionários devem obrigatoriamente estar pre-
sentes, restando desde já convocados para tal.

Afixe-se cópia desta portaria na unidade a ser inspecionada.

 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO

 CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL

 Portaria CPC-4, de 27-6-2017
O Presidente do Conselho da Polícia Civil, resolve:
Art. 1º - Fica instaurado, a partir desta data e nos termos da 

Lei Complementar 1.151, de 25-10-2011, c.c. a Lei Complemen-
tar 1.249, de 03-07-2014, o processo de promoção na carreira 
de Escrivão de Polícia.

Art. 2º - Estão em concurso as seguintes vacâncias:
I - 70 vacâncias na Classe Especial, por Merecimento.
II - 80 vacâncias na 1ª Classe, por Antiguidade.
III - 80 vacâncias na 1ª Classe, por Merecimento.
IV - 129 vacâncias na 2ª Classe, por Antiguidade.
V - 128 vacâncias na 2ª Classe, por Merecimento.
Art. 3º - Para a organização da lista de promoção ficam convo-

cados, extraordinariamente, os Membros do Conselho da Polícia Civil.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua 

publicação.
 Portaria CPC-12, de 27-6-2017
O Presidente do Conselho da Polícia Civil, resolve:
Art. 1º - Fica instaurado, a partir desta data e nos termos da 

Lei Complementar 1.151, de 25-10-2011, c.c. a Lei Complemen-
tar 1.249, de 03-07-2014, o processo de promoção na carreira 
de AGENTE POLICIAL.

Art. 2º - Estão em concurso as seguintes vacâncias:
I - 25 vacâncias na Classe Especial, por Merecimento.
II - 21 vacâncias na 1ª Classe, por Antiguidade.
III - 20 vacâncias na 1ª Classe, por Merecimento.
IV - 25 vacâncias na 2ª Classe, por Antiguidade.
V - 26 vacâncias na 2ª Classe, por Merecimento.
Art. 3º - Para a organização da lista de promoção ficam 

convocados, extraordinariamente, os Membros do Conselho da 
Polícia Civil.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua 
publicação.

 Portaria CPC-6, de 27-6-2017
O Presidente do Conselho da Polícia Civil, resolve:
Art. 1º - Fica instaurado, a partir desta data e nos termos da 

Lei Complementar 1.151, de 25-10-2011, c.c. a Lei Complemen-
tar 1.249, de 03-07-2014, o processo de promoção na carreira 
de AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES POLICIAL.

Art. 2º - Estão em concurso as seguintes vacâncias:
I – 10 vacâncias na Classe Especial, por Merecimento.
II – 17 vacâncias na 1ª Classe, por Antiguidade.
III – 16 vacâncias na 1ª Classe, por Merecimento.
IV – 26 vacâncias na 2ª Classe, por Antiguidade.
V - 26 vacâncias na 2ª Classe, por Merecimento.
Art. 3º - Para a organização da lista de promoção ficam 

convocados, extraordinariamente, os Membros do Conselho da 
Polícia Civil.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua 
publicação.

 Portaria CPC-13, de 27-6-2017
O Presidente do Conselho da Polícia Civil, resolve:
Art. 1º - Fica instaurado, a partir desta data e nos termos da 

Lei Complementar 1.151, de 25-10-2011, c.c. a Lei Complemen-
tar 1.249, de 03-07-2014, o processo de promoção na carreira 
de ATENDENTE DE NECROTÉRIO POLICIAL.

Art. 2º - Estão em concurso as seguintes vacâncias:
I – 3 vacâncias na Classe Especial, por Merecimento.
II - 2 vacâncias na 1ª Classe, por Antiguidade.
III - 2 vacâncias na 1ª Classe, por Merecimento.
IV - 3 vacâncias na 2ª Classe, por Antiguidade.
V - 2 vacâncias na 2ª Classe, por Merecimento.
Art. 3º - Para a organização da lista de promoção ficam convo-

cados, extraordinariamente, os Membros do Conselho da Polícia Civil.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua 

publicação.
 Portaria CPC-10, de 27-6-2017
O Presidente do Conselho da Polícia Civil, resolve:
Art. 1º - Fica instaurado, a partir desta data e nos termos da 

Lei Complementar 1.151, de 25-10-2011, c.c. a Lei Complemen-
tar 1.249, de 03-07-2014, o processo de promoção na carreira 
de AUXILIAR DE NECROPSIA.

Art. 2º - Estão em concurso as seguintes vacâncias:
I – 3 vacâncias na Classe Especial, por Merecimento.
II - 3 vacâncias na 1ª Classe, por Antiguidade.
III - 3 vacâncias na 2ª Classe, por Merecimento.
IV - 5 vacâncias na 2ª Classe, por Antiguidade.
V - 5 vacâncias na 2ª Classe, por Merecimento.
Art. 3º - Para deliberação da lista de promoção, ficam convoca-

dos, extraordinariamente, os Membros do Conselho da Polícia Civil.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua 

publicação.
 Portaria CPC-11, de 27-6-2017
O Presidente do Conselho da Polícia Civil, resolve:
Art. 1º - Fica instaurado, a partir desta data e nos termos da 

Lei Complementar 1.151, de 25-10-2011, c.c. a Lei Complemen-
tar 1.249, de 03-07-2014, o processo de promoção na carreira 
de AUXILIAR DE PAPILOSCOPISTA POLICIAL.

Art. 2º - Estão em concurso as seguintes vacâncias:
I – 13 vacâncias na Classe Especial, por Merecimento.
II - 11 vacâncias na 1ª Classe, por Antiguidade.
III - 11 vacâncias na 1ª Classe, por Merecimento.
IV – 17 vacâncias na 2ª Classe, por Antiguidade.

Mayara Alves


Mayara Alves


Mayara Alves
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REALIZAÇÃO: APOIO INSTITUCIONAL: PARCEIRO TÉCNICO: PATROCINADORES: 

 DESAFIO INICIAL DO PROJETO.

 COMO PODEMOS REPRODUZIR EM. 

 REALIDADES DIVERSAS O OBJETIVO DO PROJETO BEBELÊ. 

 INCLUINDO O ACESSO A MÍDIAS DIGITAIS?.

ÁREA TIPO LOCAL PÚBLICO
Cultura Design de Serviços Públicos Estado de 

São Paulo
Primeira 
Infância



 METODOLOGIA PRÓPRIA DO TELLUS.



 FASES DO PROJETO.

Início do projeto1



 DIAGNÓSTICO.

O diagnóstico é uma análise 

inicial realizada de forma 

ampla a fim de identificar 

e priorizar as oportunidades 

de melhorias mais latentes 

nas áreas de interesse 

do projeto.

Foram realizadas:

1. Mapa de Desafios, 

Oportunidades e Prioridades

2. Entrevistas

3. Mapeamento de Atores 

  e possíveis parceiros

4. Desk Research

5. Visitas, observações

6. Reuniões de Kickoff



CONTEXTO
PROJETO BEBELÊ
No ano de 2016 o Bebelê fez 4 anos, 
o programa com atividades de 
estímulo e iniciação à leitura para 
crianças entre 6 meses e 4 anos, 
por meio de experiências lúdicas 
com livros, foi implantado na 
Biblioteca de São Paulo (BSP) em 
setembro de 2012. Definido pelo 
National Institute of Child Health and 
Human Development (NICHD). Devido 
ao grande sucesso, foi replicado na 
Biblioteca Parque Villa-Lobos (BVL) 
em 2014. Em 2016 o Bebelê entra em 
uma nova fase, que prevê o uso de 
tecnologia e a replicação do modelo 
em 10 bibliotecas do estado de São 
Paulo, uma iniciativa do Instituto 
Tellus, em parceria com a SP Leituras.



 HISTÓRICO.



 OPORTUNIDADE.

 DE IMPACTO.

A leitura na primeira infância 

tem como um dos objetivos 

a construção de vínculos afetivos. 

É um momento em que o cuidador 

foca a atenção exclusiva à criança 

fortalecendo as relações e o seu 

desenvolvimento.

Outro potencial do programa 

é definido pelo National Institute 

of Child Health and Human 

Development (NICHD) como “o que 

as crianças sabem sobre ler e escrever 

antes que elas possam de fato ler e 

escrever por conta própria”.

O bom uso da tecnologia para o 
novo programa, tem o potencial 
de expandir por todo estado de 
São Paulo através de bibliotecas 
públicas que estão repensando 
o modelo tradicional dos 
espaços. Futuramente o projeto 
pode se transformar em uma 
plataforma digital com 
orientações para os cuidadores 
sobre como incentivar a cultura 
leitora, com conteúdos sobre as 
essências do projeto e dicas de 
livros, apps e atividades.



Visitas nas bibliotecas onde já aconteciam o projeto Bebelê.

 CONTEXTO BEBELÊ.



 CONTEXTO BEBELÊ.



 KICKOFF.

Alinhamento inicial com todos os envolvidos no projeto



http://g1.globo.com/educacao/noticia/2012/03/numero-de-leitores-caiu-91-no-pais-em-quatro-anos-segundo-pesquisa.html

"Número de leitores caiu 9,1% no país em quatro anos"

 DIAGNÓSTICO.



Penetração de leitura - Porcentagem de leitores em relação ao total da população.

 DIAGNÓSTICO.

http://g1.globo.com/educacao/noticia/2012/03/numero-de-leitores-caiu
-91-no-pais-em-quatro-anos-segundo-pesquisa.html



"A obrigação de ler o livro por exigência da escola é 
a maior motivação de crianças e jovens para a leitura"

 DIAGNÓSTICO.

http://g1.globo.com/educacao/noticia/2012/03/criancas-e-adolescentes-estao-lendo-menos-indica-pesquisa.html



http://cultura.estadao.com.br/blogs/babel/44-da-populacao-brasileira-nao-le-e-30-nunca-comprou-
um-livro-aponta-pesquisa-retratos-da-leitura/

 DIAGNÓSTICO.



 DIAGNÓSTICO.



 FASES DO PROJETO.

Aprofundamento no 
contexto do projeto2



 EXPLORAÇÃO.

O escopo e o desafio inicial 

definidos com base no 

diagnóstico irão nortear a 

fase de exploração. Aqui há 

um momento de imersão, 

em que o projeto explora o 

desafio com o objetivo de 

investigar as reais 

necessidades e anseios de 

todos os atores envolvidos.

Foram realizadas:

1. Novas visitas e observações 
em bibliotecas e centros culturais

2. Entrevistas de profundidade

3. Dinâmicas de entendimento

4. Definições de conceito 

e redefinição da pergunta 

desafio



 EXPLORAÇÃO.



 EXPLORAÇÃO.

OFICINAS/DINÂMICAS

Cocriação

Treinamentos

ENTREVISTAS

Mães

Participantes

Especialistas

DESK RESEARCH

Pesquisas nacionais e internacionais 

de soluções semelhantes que utilizam 

tecnologia na educação infantil.

PESQUISAS 

COMPLEMENTARES

Levantamento de 

informações sobre o Bebelê, 

programa já oferecido 

nas bibliotecas gerenciadas 

pela SP Leituras 

em São Paulo.

VISITAS ESPAÇOS INFANTIS 

Observações em programas 

similares e visitas em espaços 

culturais infantis



Visitas a centros culturais com espaços infantis, outras bibliotecas e locais que serviram 
como inspiração para o aperfeiçoamento do projeto.

 EXPLORAÇÃO.



Visitas e observações do programa bebelê em atividade.  

 EXPLORAÇÃO.



Exploração do acervo do programa Bebelê.

 EXPLORAÇÃO.



Participação em momentos com os usuários no programa. 

 EXPLORAÇÃO.



Com a proposta "um dia na vida" nos colocamos no lugar dos bibliotecários e conduzimos 
o encontro do Bebelê com as crianças e famílias.

 EXPLORAÇÃO.



Na proposta "um dia na vida" um membro da equipe participou do Bebelê com seu filho 
para  vivenciar e conhecer com profundidade a proposta e  como se sentem os 
responsáveis que participam. 

 EXPLORAÇÃO.



Após sessões do Bebelê foram realizadas pesquisas com as famílias participantes.

 EXPLORAÇÃO.



 ENTREVISTAS COM ESPECIALISTAS.

Geneviève Patte, 
especialista em bibliotecas infantis, França

"A ideia da rede é essencial. 
É importante que possamos estabelecer 
permanentemente relações de troca … 
de êxitos e achados, como também 
limites e fracassos"



Equipe do projeto em conversa com especialista internacional em bibliotecas infantis: 
Geneviève Patte

 ENTREVISTAS COM ESPECIALISTAS.



"O objetivo de mostrar o livro para 
as crianças é que elas aprendam a 
lidar com o objeto livro, criando 
um vínculo. O prazer é físico antes 
de intelectual".

Entrevistamos para o projeto a Lavínia Favero é editora independente especializada em 
literatura infantil. 

Vencedora do Prêmio Jabuti 2015, com o "Meu aplicativo de Folclore"

 ENTREVISTAS COM ESPECIALISTAS.

Lavínia Favero



 ENTREVISTAS COM ESPECIALISTAS.

“Nosso mundo é o da pergunta. 
Quando ensinamos algo à criança, nós 
a incentivamos a criar e descobrir.”

Pierre André Ruprecht

Entrevistamos Pierre André Ruprecht que é Dirigente Cultural, Diretor Executivo da São 
Paulo Leituras.



 ENTREVISTAS COM ESPECIALISTAS.

Entrevistamos Cassia Maria que é Psicóloga e fundadora programa Literatura de Berço, 
foi jurada do prêmio Jabuti.

“Tudo é sempre para as crianças."

“Antes eu era contra mas agora vejo 
diferente, o uso de tecnologia."

Cassia Maria



 ENTREVISTAS COM ESPECIALISTAS.

Entrevistamos Marta Ferraz que é especializada em treinar professores 
e contadores de histórias.

"As crianças precisam escutar 
narrativas diferentes, pois cada gênero 
textual possui uma música diferente."

"Ler em voz alta é emprestar a voz."

Marta Ferraz



Reuniões de escuta das equipes das bibliotecas de São Paulo, 
coleta de aprendizados do programa.

 ESCUTA DAS EQUIPES.



Oficinas e dinâmicas com as equipes que atuavam no programa Bebelê.

 OFICINAS DE ENTENDIMENTO.



Oficinas e dinâmicas com as equipes que atuavam no programa Bebelê.

 OFICINAS DE ENTENDIMENTO.



Mapeamento das atividades e experiência dos participantes no Bebelê.

 MAPEAMENTO DO SERVIÇO.



 AS ESSÊNCIAS DO BEBELÊ.

VÍNCULOS
AFETIVOS

CULTURA 
LEITORA

CONTEÚDO 
ADEQUADO

ATITUDE 
LEITORA



Seleção das bibliotecas participantes, além da indicação do Sistema Estadual de 
Bibliotecas Públicas (SisEB) e da análise de uma série de fatores e dados da cidade e da 
unidade, foram feitas realizadas entrevistas com bibliotecas finalistas. 

 SELEÇÃO DE BIBLIOTECAS.



 SELEÇÃO DE BIBLIOTECAS.

Foi feito um site do projeto para recrutamento, divulgação do edital e seleção das 
bibliotecas e municípios com interesse no projeto. 



Processo de avaliação e seleção das bibliotecas que se cadastraram no edital
para participar do projeto e receber os equipamentos e modelo do projeto Lê no Ninho.

 SELEÇÃO DE BIBLIOTECAS.



Processo de avaliação e seleção das bibliotecas que se cadastraram no edital
para participar do projeto e receber os equipamentos e modelo do projeto Lê no Ninho.

 SELEÇÃO DE BIBLIOTECAS.



 SELEÇÃO DE BIBLIOTECAS.

Critérios de avaliação e seleção das bibliotecas:

● Disponibilidade para participar dos encontros presenciais

● Força e energia da equipe

● Ter um membro da biblioteca para ser responsável pelo programa e disponibilidade deste.

● Número de funcionários.

● Estrutura física.

● Público infantil.

● Informações encontradas em mídias digitais.

● Infraestrutura tecnológica: internet e computadores.

● Número de visitantes.

● Localização e acesso.

● Diversidade e qualidade da programação oferecida.

● Acervo infantil.

● Funcionamento nos finais de semana.



Auriflama - BPM Izabel Gelonezi Fonseca

Birigui - BPM Dr. Nilo Peçanha

Guararema - BPM Prof.ª Maria de Lourdes Évora Camargo

Igarapava - BPM Georgides de Oliveira

Jundiaí - BPM Prof. Nelson Foot

Lençóis Paulista - BPM Infantil Monteiro Lobato

Ourinhos - BPM Tristão de Athayde

Praia Grande- BPM Porto Saber

Presidente Prudente - BPM Dr. Abelardo de C. César

Itapetininga - BPM Dr. Júlio Prestes de Albuquerque

Seleção das 10 bibliotecas foi feita em conjunto com os parceiros 
a partir dos critérios estabelecidos

 BIBLIOTECAS ESCOLHIDAS.



Visitas e primeiros alinhamentos com os responsáveis locais pelo projeto.

 VISITAS ÀS BIBLIOTECAS.

 SELECIONADAS - AURIFLAMA.



Visitas e primeiros alinhamentos com os responsáveis locais pelo projeto.

 VISITAS ÀS BIBLIOTECAS.

 SELECIONADAS - BIRIGUI.



Visitas e primeiros alinhamentos com os responsáveis locais pelo projeto.

 VISITAS ÀS BIBLIOTECAS.

 SELECIONADAS - GUARAREMA.



Visitas e primeiros alinhamentos com os responsáveis locais pelo projeto.

 VISITAS ÀS BIBLIOTECAS.

 SELECIONADAS - IGARAPAVA.



Visitas e primeiros alinhamentos com os responsáveis locais pelo projeto.

 VISITAS ÀS BIBLIOTECAS.

 SELECIONADAS - JUNDIAÍ.



Visitas e primeiros alinhamentos com os responsáveis locais pelo projeto.

 VISITAS ÀS BIBLIOTECAS.

 SELECIONADAS - LENÇÓIS PAULISTA.



Visitas e primeiros alinhamentos com os responsáveis locais pelo projeto.

 VISITAS ÀS BIBLIOTECAS.

 SELECIONADAS - OURINHOS.



Visitas e primeiros alinhamentos com os responsáveis locais pelo projeto.

 VISITAS ÀS BIBLIOTECAS.

 SELECIONADAS - PRAIA GRANDE.



Visitas e primeiros alinhamentos com os responsáveis locais pelo projeto.

 VISITAS ÀS BIBLIOTECAS.

 SELECIONADAS - PRESIDENTE PRUDENTE.



Visitas e primeiros alinhamentos com os responsáveis locais pelo projeto.

 VISITAS ÀS BIBLIOTECAS.

 SELECIONADAS -.

 ITAPETININGA.



 REDEFINIÇÃO.

 DO DESAFIO.

 COMO PODEMOS FORTALECER VÍNCULOS.

 ENTRE CRIANÇAS DE 0 A 4 ANOS E SEUS CUIDADORES. 

 ATRAVÉS DA LEITURA EM MÍDIAS FÍSICAS E DIGITAIS?.

A redefinição do desafio é um momento fundamental para dar direcionamento e foco 
após a imersão inicial, entendimento do contexto e necessidades reais dos usuários.



 ANTES X DEPOIS.

 DO DESAFIO.

 COMO PODEMOS FORTALECER VÍNCULOS.

 ENTRE CRIANÇAS DE 0 A 4 ANOS E SEUS CUIDADORES. 

 ATRAVÉS DA LEITURA EM MÍDIAS FÍSICAS E DIGITAIS?.

 COMO PODEMOS REPRODUZIR EM. 

 REALIDADES DIVERSAS O OBJETIVO DO PROJETO BEBELÊ. 

 INCLUINDO O ACESSO A MÍDIAS DIGITAIS?.



 FASES DO PROJETO.

Hipóteses de soluções3



A terceira etapa do projeto é a 

cocriação e protótipo.

Neste momento quanto mais 

variado for o público de 

participantes e maior a 

quantidade de ideias, melhores 

serão os testes e hipóteses de 

soluções.

 COCRIAÇÃO.

Foram realizadas:

1. Entrega do relatório da exploração

2. Mudança do nome e logo do 

programa em cocriação com a SP 

Leituras

3. Oficinas de cocriação com os 

usuários, servidores e outros 

parceiros do projeto;

4. Cocriação da identidade 

visual do projeto;

5. Protótipo das soluções; 

6. Validações e feedbacks.



Oficina de cocriação com equipe de projeto do Tellus e SP Leituras.

 COCRIAÇÃO.



Momento interno de análise de informações e ideias geradas nas oficinas de cocriação.

 COCRIAÇÃO.



Um dia inteiro de trabalho com especialistas bibliotecários e outros funcionários das bibliotecas, 
aprendendo e cocriando o novo projeto bebelê.

 COCRIAÇÃO.



Apresentação do projeto em São Paulo para as equipes das bibliotecas selecionadas.

 COCRIAÇÃO.



Oficina de cocriação em São Paulo com as equipes das bibliotecas selecionadas.

 COCRIAÇÃO.



Oficina de cocriação com equipe de das bibliotecas selecionadas.

 COCRIAÇÃO.



 COCRIAÇÃO.



Protótipo com encenação de novas dinâmicas para o projeto.

 PROTÓTIPO.



Oficina de cocriação com mediadores das 10 bibliotecas selecionadas, das bibliotecas de São 
Paulo  e especialistas.

 COCRIAÇÃO.



Protótipo com lego de montagem do novo espaço para o projeto.

 PROTÓTIPO.



Protótipo 3D do novo espaço para o projeto.

 PROTÓTIPO.



Sessão de protótipo de alta fidelidade com famílias convidadas 
para testar as novas soluções.

 PROTÓTIPO.



O nascimento do Lê no Ninho.

 COCRIAÇÃO.



 NOVA MARCA.



 NOVA MARCA.

A marca Bebelê foi alterada para Lê no Ninho porque as crianças com 4 anos ou 
mais não se identificam mais com bebê, bem como os pais e cuidadores tendem a 

não participar por entenderem que são apenas para bebês. 



Fomentar a 
cultura leitora 

Trabalhar com 
conteúdo adequado 
e de qualidade 

Promover 
atitudes inspiradoras para 
ensinar pelo exemplo

Fortalecer vínculos afetivos 
familiares através da leitura

 ESSÊNCIAS DO LÊ NO NINHO.



 COMO FUNCIONA O LÊ NO NINHO.

Sessões de 
45 minutos nas 

bibliotecas

Leitura, músicas e 
brincadeiras 

conduzidas por 
mediadores 
capacitados

Em um 
ambiente

aconchegante

Cuidadores participam 
ativamente e aprendem 
a reproduzir a atividade 

em casa



 FASES DO PROJETO.

Desenvolvimento das 
soluções validadas 4



A última etapa do projeto 

é implementação das 

soluções cocriadas, testadas e 

validadas por todos os 

envolvidos no projeto.

 IMPLEMENTAÇÃO.

Foram realizadas:

1. Treinamento com participantes, 
2. Compra de equipamentos e 

acessórios,
3. Instalações,
4. Produção de materiais 

informativos e manuais



Sessões de 45 minutos de leitura, música 
e brincadeiras nas bibliotecas.

 COMO FUNCIONA O LÊ NO NINHO.



Ambiente aconchegante, composto por tatame, 
pufes, pelúcia e árvore-mural do projeto.

 COMO FUNCIONA O LÊ NO NINHO.



Leitura, músicas e brincadeiras são 
conduzidas por mediadores capacitados.

 COMO FUNCIONA O LÊ NO NINHO.



Cuidadores participam ativamente e aprendem 
a reproduzir a atividade em casa.

 COMO FUNCIONA O LÊ NO NINHO.



São apresentadas técnicas de leitura multimídia 
para qualificar o uso da tecnologia pelos cuidadores.

 COMO FUNCIONA O LÊ NO NINHO.



Formação de rede de mediadores, para troca de informações, 
práticas e a sustentabilidade do projeto.

 COMO FUNCIONA O LÊ NO NINHO.



Entrega de livros de qualidade selecionados para o público alvo.

 COMO FUNCIONA O LÊ NO NINHO.



Guia ilustrado do projeto, para garantir a sustentabilidade do projeto, 
no caso de troca de mediadores.

 COMO FUNCIONA O LÊ NO NINHO.



 SITE.

Informações sobre o projeto disponíveis 
em www.lenoninho.org.br



Oficina de formação dos mediadores
Biblioteca Villa-Lobos

 FORMAÇÃO DOS MEDIADORES.



DIA 1 - Sensibilização às essências do projeto e oficina de improviso.

 FORMAÇÃO DOS MEDIADORES.



 FORMAÇÃO DOS MEDIADORES.



 FORMAÇÃO DOS MEDIADORES.



DIA 2 - Orientação, planejamento e protótipo de atividade em uma creche.

 FORMAÇÃO DOS MEDIADORES.



DIA 2 - Experiência prática na creche.

 FORMAÇÃO DOS MEDIADORES.



DIA 2 - Experiência prática na creche.

 FORMAÇÃO DOS MEDIADORES.



KIT AMBIENTAÇÃO

TATAMES
BIOMBO PARA TV
BIOMBO MURAL
PUFES
PELÚCIA
CHOCALHOS
BAÚ PARA SAPATOS

KIT CONTEÚDO
71 LIVROS
5 TABLETS 
1 TV
1 NOTEBOOK
1 CHROMECAST

 ENTREGAS DOS MATERIAIS.

 PARA CADA BIBLIOTECA.



Especialistas em leitura e literatura infantil  que apoiaram a curadoria dos livros fazendo 
avaliação crítica dos títulos adquiridos, dentre eles, Ricardo Ramos Filho  é escritor, com 
livros editados no Brasil e no exterior, publicados em Portugal e nos Estados Unidos. É 
Professor de Literatura, Doutorando e Mestre em Letras no Programa de Estudos 
Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa, da Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Desenvolve pesquisa na área de 
literatura infantil e juvenil.

 TIME DE ESPECIALISTAS.



 O ACERVO LÊ NO NINHO.

Um elemento-chave do Lê no Ninho é o acervo, 
que contribui diretamente para a conquista da 
participação e do interesse dos pequenos. Ele é 
composto por quatro tipos de livros: clássicos, 
livros-brinquedo, livros com histórias variadas e 
livros multimídia. Para fazer parte do acervo do 
Lê no Ninho, o livro precisa:

● Contribuir para a diversidade de temas.
● Contribuir para a diversidade de gêneros 

textuais.
● Possuir aderência com os objetivos do 

programa.
● Não propagar preconceitos e estereótipos.
● Não possuir erros de português e tradução.



  

 O ACERVO LÊ NO NINHO.

Foram 
entregues:
710 livros 



 IGARAPAVA.

 ANTES.



 IGARAPAVA.

 DEPOIS.



 BIRIGUI.

 ANTES.



 BIRIGUI.

 DEPOIS.



 JUNDIAÍ.

 ANTES.



 JUNDIAÍ.

 DEPOIS.



 PRESIDENTE PRUDENTE.

 ANTES.



PRESIDENTE PRUDENTE.

 DEPOIS.



 AURIFLAMA.

 ANTES.



 AURIFLAMA.

 DEPOIS.



 LENÇOIS PAULISTA.

 ANTES.



 LENÇOIS PAULISTA.

 DEPOIS.



 ITAPETININGA.

 ANTES.



 ITAPETININGA.

 DEPOIS.



 GUARAREMA.

 ANTES.



 GUARAREMA.

 DEPOIS.



 OURINHOS.

 ANTES.



 OURINHOS.

 DEPOIS.



 PRAIA GRANDE.

 ANTES.



 PRAIA GRANDE.

 DEPOIS.



Sistematizações do projeto para apoiar a gestão local 
a manter o projeto e replicar de forma autônoma.

 ENTREGA ARTES PADRÃO.

 PARA REPLICAÇÃO.



A ficha guia de planejamento é uma ferramenta que apoia as equipes 

na criação e preparação das sessões do Lê no Ninho.

 ENTREGA DE FICHA.

 DE PLANEJAMENTO.



Sistematizações do projeto para apoiar a gestão local 

a manter o projeto e replicar de forma autônoma.

 ENTREGA DE RELATÓRIO E GUIA COM.

 FERRAMENTAS PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO.



 ELABORAÇÃO DO CONTEÚDO.

 E NOVO SITE.

http://lenoninho.org.br/

http://lenoninho.org.br/


Satisfação dos mediadores.

 AVALIAÇÃO DO PROJETO.



NATÁLIA 
é mãe da Maia, 4, e frequentadora 
do Lê no Ninho de Ourinhos

"Ela começou a pedir para voltar na biblioteca 

com mais frequência e a gente começou a 

trazer mais livros da biblioteca pra casa [depois 

de começar a frequentar o Lê no Ninho]"

"Elas estão ensinando a usar de outras maneiras, 

incluindo tecnologia aos pouquinhos..."

Satisfação dos usuários.

 AVALIAÇÃO DO PROJETO.



"A Alice gosta dos aplicativos de jogos 

educativos. Eu acho que a criança precisa 

dessa variedade de estímulos..."

"O diferencial é que tem outras pessoas lá 

e a gente não faz [as leituras e 

brincadeiras] sozinho"

Satisfação dos usuários.

 AVALIAÇÃO DO PROJETO.

ROBSON 

é pai da Alice, 4, e frequentadora 
do Lê no Ninho de Lençois Paulista



 LÊ NO NINHO.

 EM NÚMEROS.

10
Municípios

710
Livros 

Entregues

200+
Itens entregues 

nos Kits

15
Profissionais 

Treinados



 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS.

O Instituto Tellus contratou o Instituto Fonte que é uma organização de avaliação de 
impacto social para fazer uma avaliação do antes e depois do projeto para medir os 
impactos  do Bebelê- Lê no Ninho.



Objetivos e método

Captar em que medida houve mudanças na 

biblioteca e nos hábitos de seus públicos, a 

partir de:

● Um questionário dois sobre o atendimento 

e os hábitos de leitura do público de 6 

meses a 4 anos. Aplicado às bibliotecas 

antes e outro depois do projeto.

● Um questionário aplicado com o público 

das bibliotecas, que foca os hábitos de 

leitura e de uso da tecnologia com o 

público de 6 meses a 4 anos.

 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS.



Respostas

Todas as bibliotecas responderam 

questionários de diagnóstico, 9 responderam o 

de antes e todas as de depois.

A principal dificuldade esteve com a aplicação 

de questionários com os públicos finais.

 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS.



A percepção das bibliotecas antes e 

depois do projeto

● Todas as bibliotecas declararam receber 

público de 6 meses a 4 anos.

● Apesar de não terem um controle muito 

rigoroso de visitação, de crianças com 

idade entre 6 meses e 4 anos aumentou.

Os controles das bibliotecas sobre visitação 

parecem um desafio e não há informações 

realmente confiáveis sobre a quantidade 

específica de crianças com idade entre 6 

meses e 4 anos que as visitam.

 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS.



A percepção das bibliotecas antes e 

depois do projeto

● Na percepção das bibliotecas a frequência 

de empréstimos de livros por mês 

aumentou depois do programa.

● Para as bibliotecas que têm algum registro, 

a média de empréstimos de livros infantis 

no último mês foi de cerca de 190 antes e 

225 livros depois.

● Antes do Programa, 7 das 9 bibliotecas que 

responderam aos questionário diziam 

oferecer programação para a faixa etária 

de 6 meses a 4 anos de idade. Depois 

todas disseram oferecer.

 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS.



Mudanças nos públicos das bibliotecas

● Há uma tendência a que quanto mais 

participações no LNN, maior a quantidade de 

livros lidos nos últimos 3 meses.

● Esses dados também podem revelar que 

quanto maior o repertório de leitura, maior a 

tendência a ir às atividade do LNN.

● O dado para a população geral, traduzida no 

"Retrato da Leitura" de 2015, é de uma 

média de 2,54 livros nos últimos 3 meses. Já 

os dados dos frequentadores da Biblioteca 

de São e Biblioteca Villa Lobos, onde são 

realizadas pesquisas periódicas sobre hábitos 

de leitores, temos médias bem semelhantes 

(5,5 na BSP e 5,3 na BVL).

 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS.



Mudanças nos públicos das bibliotecas

● Há uma tendência a que quanto mais 

participações no LNN, mais curto o 

intervalo da última vez que leu um livro.

● Esses dados também podem revelar, 

novamente, que quanto maior o repertório 

de leitura, maior a tendência a ir às 

atividade do LNN.

 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS.



Públicos das bibliotecas

● Mais uma vez, os dados evidenciam uma 

relação convergente entre a participação 

no LNN e a proximidade de um tempo da 

última vez que leu para uma criança.

● Porém, essa convergência, novamente não 

significa que é a participação no LNN que 

gera uma maior frequência de leitura para 

crianças.

 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS.



 RESULTADOS.

RESULTADOS ESPERADOS RESULTADO

Meta 1: Mobilização dos parceiros ✓ Realizado 

Meta 2: Realização das etapas de pesquisa, oficinas de cocriação ✓ Realizado 

Meta 3: Selecionar as dez bibliotecas públicas por meio de edital ✓ Realizado 

Meta 4: Desenvolver as oficinas de mediadores de leitura e formações ✓ Realizado 

Meta 5: Implementação do espaço na biblioteca local ✓ Realizado 

Meta 6: Consolidação, discussão e divulgação dos resultados 

e trocas de conhecimento
✓ Realizado 



A operação de um 
serviço público deve 
estar sempre apoiada 
em um modelo
de governança e gestão 
bem estabelecido. 

GOVERNANÇA GESTÃO

Projetos que envolvem 
mais de uma secretaria na 
operação, deve ser bem 
comunicado e com as 
responsabilidades bem 
definidas. As lideranças 
devem sempre participar 
e expor as sinergias entre 
as frentes envolvidas para 
as equipes operacionais.

O orçamento de um serviço 
inovador deve ser bem 
elaborado e pensado para 
replicação do poder 
público, que normalmente 
tem dificuldades para 
viabilizar recursos.

ORÇAMENTO

 PRINCIPAIS APRENDIZADOS.



 GOVERNANÇA.

Te
rm

o de 

Fomento

Doação

Implementação de soluções 

Parceiro Técnico



 MÍDIA.

https://www.youtube.com/watch?v=ZIZkYNKle3s&t=5s

http://www.youtube.com/watch?v=ZIZkYNKle3s
https://www.youtube.com/watch?v=ZIZkYNKle3s&t=5s


 MÍDIA.

http://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2016/12/projeto-ressalta-impo
rtancia-da-leitura-criancas-na-biblioteca-infantil.html

http://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2016/12/projeto-ressalta-importancia-da-leitura-criancas-na-biblioteca-infantil.html
http://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2016/12/projeto-ressalta-importancia-da-leitura-criancas-na-biblioteca-infantil.html


 MÍDIA.

https://spleituras.org.br/blog/sp-leituras-e-instituto-tellus-capacitam-bibliotecas-para-o-pr
ograma-bebele/

https://spleituras.org.br/blog/sp-leituras-e-instituto-tellus-capacitam-bibliotecas-para-o-programa-bebele/
https://spleituras.org.br/blog/sp-leituras-e-instituto-tellus-capacitam-bibliotecas-para-o-programa-bebele/


 MÍDIA.

http://culturaeducacao.blogspot.com/2016/09/bibliotecas-terao-programa-de-leitura.html

http://culturaeducacao.blogspot.com/2016/09/bibliotecas-terao-programa-de-leitura.html


 MÍDIA.

https://maternar.blogfolha.uol.com.br/2016/12/13/programa-de-leitura-para-bebes-sera-e
stendido-a-mais-dez-bibliotecas-de-sp/

https://maternar.blogfolha.uol.com.br/2016/12/13/programa-de-leitura-para-bebes-sera-estendido-a-mais-dez-bibliotecas-de-sp/
https://maternar.blogfolha.uol.com.br/2016/12/13/programa-de-leitura-para-bebes-sera-estendido-a-mais-dez-bibliotecas-de-sp/


 MÍDIA.



 MÍDIA.



OBRIGADO!



2 DESPESAS PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO
2.1.2 MATERIAIS 2.000,00							 -																	 2.000,00												 -																	 24.521,99						 26.903,61					 8.915,55							 6.963,16							
2.1.2.1 Alimentos -																	 -																	 -																						 -																	 -																		 -																	 2.715,55							 1.688,07							
2.1.2.2 Material	de	apoio/escritório 2.000,00							 -																	 2.000,00													 -																	 2.000,00									 6.294,16							 1.000,00							 669,91										
2.1.2.3 Material	pedagógico	 -																	 -																	 -																						 -																	 2.687,54									 775,00										 5.200,00							 4.605,18							
2.1.2.4 Livros -																	 -																	 -																						 -																	 19.834,45						 19.834,45					 -																	 -																	
2.2 SERVIÇOS	DE	TERCEIROS 108.509,80		 92.255,06					 100.009,80								 97.513,53					 100.009,80				 93.062,15					 104.458,03		 96.704,12					
2.2.1 Pessoa	Jurídica 107.455,80			 92.095,02					 98.955,80										 97.275,04					 98.955,80						 92.444,70					 98.955,80					 89.907,39					
2.2.4 Transporte 1.054,00							 160,04										 1.054,00													 238,49										 1.054,00									 617,45										 4.111,87							 5.451,93							
2.2.5 Hospedagem -																	 -																	 -																						 -																	 -																		 -																	 1.390,36							 1.344,80							
2.2.2 OUTRAS	DESPESAS -																	 -																	 4.800,00												 4.800,00							 4.600,00								 -																	 4.600,00							 9.200,00							
2.2.2.1 Despesas	com	Divulgação -																	 -																	 4.800,00													 4.800,00							 4.600,00									 -																	 4.600,00							 9.200,00							
2.3 Imobilizado -																	 -																	 -																						 -																	 57.072,25						 54.525,72					 23.566,12					 22.747,01					
2.3.1	 Equipamentos -																	 -																	 -																						 -																	 34.351,82						 34.251,92					 13.508,10					 13.508,10					
2.3.2 Móveis	e	Utensílios -																	 -																	 -																						 -																	 22.720,43						 20.273,80					 10.058,02					 9.238,91							

110.509,80		 92.255,06					 106.809,80								 102.313,53		 186.204,04				 174.491,48		 141.539,70		 135.614,29		

2 DESPESAS PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO
2.1.2 MATERIAIS 2.062,46							 2.272,17							 10.000,00										 10.000,00					 -																		 -																	 -																	 -																	
2.1.2.1 Alimentos -																	 209,71										 -																						 -																	 -																		 -																	 -																	 -																	
2.1.2.2 Material	de	apoio/escritório -																	 -																	 -																						 -																	 -																		 -																	 -																	 -																	
2.1.2.3 Material	pedagógico	 2.062,46							 2.062,46							 10.000,00										 10.000,00					 -																		 -																	 -																	 -																	
2.1.2.4 Livros -																	 -																	 -																						 -																	 -																		 -																	 -																	 -																	
2.2 SERVIÇOS	DE	TERCEIROS 12.200,00					 32.830,57					 12.200,00										 442,22										 -																		 9.400,00							 -																	 15.000,00					
2.2.1 Pessoa	Jurídica 12.200,00					 32.538,73					 12.200,00										 -																	 -																		 9.400,00							 15.000,00					
2.2.4 Transporte -																	 186,84										 -																						 442,22										 -																		 -																	 -																	 -																	
2.2.5 Hospedagem -																	 105,00										 -																						 -																	 -																		 -																	 -																	 -																	
2.2.2 OUTRAS	DESPESAS -																	 -																	 20.600,00										 15.600,00					 -																		 -																	 -																	 5.000,00							
2.2.2.1 Despesas	com	Divulgação -																	 -																	 20.600,00										 15.600,00					 -																		 -																	 -																	 5.000,00							
2.3 Imobilizado 40.872,40					 40.872,40					 -																						 -																	 -																		 -																	 -																	 -																	
2.3.1	 Equipamentos 40.872,40					 40.872,40					 -																						 -																	 -																		 -																	 -																	 -																	
2.3.2 Móveis	e	Utensílios -																	 -																	 -																						 -																	 -																		 -																	 -																	 -																	

55.134,86					 75.975,14					 42.800,00										 26.042,22					 -																		 9.400,00							 -																	 20.000,00					

6.965,91							
RENDIMENTOS	DOS	RECURSOS	RECEBIDOS 3.570,42							

2 DESPESAS SALDO	A	SER	DEVOLVIDO	AO	ERÁRIO 10.536,33					
2.1.2 MATERIAIS 49.500,00					 46.138,94					 3.361,06												 VALOR	DEVOLVIDO	EM	NOV/17 9.541,14							
2.1.2.1 Alimentos 2.715,55							 1.897,78							 817,77																 VALOR	DEVOLVIDO	EM	JUL/21	** 995,19										
2.1.2.2 Material	de	apoio/escritório 7.000,00							 6.964,07							 35,93																		 TOTAL	DEVOLVIDO 10.536,33					
2.1.2.3 Material	pedagógico	 19.950,00					 17.442,64					 2.507,36													 SALDO	À	DEVOLVER -																	
2.1.2.4 Livros 19.834,45					 19.834,45					 -																						
2.2 SERVIÇOS	DE	TERCEIROS 437.387,42		 437.207,65		 179,77																
2.2.1 Pessoa	Jurídica 428.723,19			 428.660,88			 62,31																		
2.2.4 Transporte 7.273,87							 7.096,97							 176,90																
2.2.5 Hospedagem 1.390,36							 1.449,80							 (59,44)																	 >EXECUTADO	A	MAIOR	(VALOR	NÃO	PODE	SER	ABATIDO	DO	SALDO)

2.2.2 OUTRAS	DESPESAS 34.600,00					 34.600,00					 -																						 São	Paulo,	10	de	julho	de	2021.
2.2.2.1 Despesas	com	Divulgação 34.600,00					 34.600,00					 -																						
2.3 Imobilizado 121.510,77		 118.145,13		 3.365,64												
2.3.1	 Equipamentos 88.732,32					 88.632,42					 99,90																		
2.3.2 Móveis	e	Utensílios 32.778,45					 29.512,71					 3.265,74													

642.998,19		 636.091,72		 6.906,47												

dez-16

jan-17 fev-17

PROJETO	BEBELÊ																																			

		TERMO	DE	FOMENTO	550.2016
Mês	1 Mês	2 Mês	3 Mês	4

Mês	5	 Mês	6	 Mês	7	

TOTAL	
REALIZADO

SALDO	
REMANESCENTE

set-16 out-16 nov-16

TOTAL

PROJETO	BEBELÊ																																			

		TERMO	DE	FOMENTO	550.2016

TOTAL

	PREVISTO	X	REALIZADO	

PREVISTO	X	REALIZADO	[MESES	ADITIVADOS]

RESUMO	PREVISTO	X	REALIZADO CONCILIAÇÃO	FINAL	DO	SALDO	REMANESCENTE

mar-17 abr-17

TOTAL

PROJETO	BEBELÊ																																			

		TERMO	DE	FOMENTO	550.2016
Mês	8	

	TOTAL	
PREVISTO	

TOTAL	NÃO	EXECUTADO	*

*	SALDO	REMANESCENTE	SOMADO	AO	VALOR	EXECUTADO	A	MAIOR	NA	RUBRICA	HOSPEDAGEM

**	RESTITUIÇÃO	DO	VALOR	RESIDUAL	DAS	TARIFAS	BANCÁRIAS	(R$	935,74)	+	VALOR	EXECUTADO	
A	MAIOR	NA	RUBRICA	HOSPEDAGEM	(R$	59,44)

Germano	Guimarães
Cofundador	e	Diretor	Presidente	


