ATA DE SORTEIO PARA SELEÇÃO DE BENEFICIÁRIOS PARA MORADIA
POPULARES
EDITAL Nº
NIPOA-E (DEF)
Em 27/11/2020, as 16:00, foi realizado na sede da Secretaria da Habitação e da Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, sito na Rua Boa Vista,
170, Centro, São Paulo/SP, o Sorteio , publicado para seleção de beneficiários para Moradias
Populares no município NIPOÃ, empreendimento NIPOA-E (DEF), envolvendo os cidadãos
inscritos pelo site da CDHU e aplicativo Kaizala da CDHU, no período de 28/06/2019 a
12/07/2019 .
As famílias contempladas como beneficiárias e primeiros suplentes dos grupos: geral, idosos,
pessoas com deficiência e individuos sós, foram sorteados em evento público presencial,
ocorrido no município de NIPOÃ em .
Os Servidores das carreiras das Polícias Civil e Militar e dos Agentes de Segurança
Penitenciária e de Escolta e Vigilância Penitenciária, foram classificados segundo os critérios
da Lei Estadual nº 11.023, de 28 de dezembro de 2001, alterada pela Lei Estadual nº 11.818,
de 3 de janeiro de 2005.
O Sorteio para seleção de Pessoas com deficiência para Moradias Populares no município
NIPOÃ, empreendimento NIPOA-E (DEF), foi executado por meio do software desenvolvido
pela CDHU, em código aberto, baseado em algoritmos matemáticos randômico, incluído nas
bibliotecas do Software Microsoft .Net C#, utilizando como parâmetro uma chave simétrica
capaz de garantir a “repetitibilidade” do resultado do sorteio sob as mesmas condições. Todos
os arquivos gerados serão gravados através do código HASH MD5.
Participaram do sorteio para Pessoas com Deficiência as famílias inscritas para o referido
Edital que declararam possuir pessoas com deficiência no núcleo familiar, excluindo: i)
aquelas contempladas no sorteio no presencial como titulares e ii) eventuais inscrições em
duplicidade**, de modo a compor a “Lista Geral de Familias Classificadas para grupo de
Pessoas com Deficiência”, definindo a ordem de classificaçao.
Às 16:30 do dia 27/11/2020 o processo de Sorteio eletrônico para seleção de Pessoas com
Deficiência foi finalizado, e todos os arquivos gerados para este Sorteio foram gravados no
servidor da CDHU.
A auditoria acompanhou o sorteio eletrônico e aprovou os procedimentos realizados, bem
como conferiu e validou todos os códigos HASH CODE, concluindo que o resultado do sorteio
está assegurado.
A convocação para fins de habilitação e comprovação do declarado na inscrição, inclusive no
tocante ao local de moradia e/ou trabalho, assim como a análise de crédito, ocorrerão pela
ordem da “Lista Geral de Familias Classificadas para o grupo de Pessoas com Deficiência”, de
classificação no sorteio presencial e, esgotada as listas de beneficiários e suplentes, serão
chamada as famílias classificadas pelo sorteio eletrônico, respeitando a ordem de
classificação, até o preenchimento das unidades definidas para o grupo.
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Para este Edital foram gerados os seguintes HASH CODE dos arquivos a seguir elencados:
1) Lista Geral de Inscritos de Pessoas com Deficiência:
Hash Code Inscritos: 30434E95DA724A9C68DBACB25B8EB036
Nº Uhs

Grupo
Pes. Defic. 01 a 10 SM

11

Nº Inscritos
29

2) Lista Geral de famílias com Pessoas com Deficiência contempladas como beneficiárias do
grupo geral, no sorteio presencial, por grupo e respectivas ordens de classificação:
14C2E87FB1DD2B973630A02D58D04413

3) Lista Geral de famílias Classificadas para grupo de Pessoas com Deficiência, e respectiva
ordem de classificação, definida contempladas como suplentes no sorteio executado por
software sob semente 28001425, por grupo e respectivas ordens de classificação:
BF0E19B0D89255F4FD0B6F965421B653

** Neste Edital NÃO houve evidência de inscrições em duplicidade

ATA DE SORTEIO PARA SELEÇÃO DE BENEFICIÁRIOS PARA MORADIA
POPULARES
A “Lista Geral de Familias Classificadas para o grupo de Pessoas com Deficiências” e
respectiva ordem de classificação, estará disponível no site www.cdhu.sp.gov.br para
consulta.
Sem mais, damos por encerrada esta ata de Sorteio eletrônico para seleção de Pessoas com
Deficiência para Moradias Populares no município NIPOÃ, empreendimento NIPOA-E (DEF).
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