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Educação abre concurso para  37Educação abre concurso para  37
novas vagas de professores efetivosnovas vagas de professores efetivos

Luiz Granzotto

Um convênio assinado pela Prefeitura
e o DER (Departamento de Estadas de
Rodagem) resultará na pavimentação
da estrada da Reforma Agrária. A
obra custará R$ 1,5 milhão e incluirá a
construção de duas pontes.
A previsão é de que os trabalhos
comecem em um mês e terminem em
oito meses.
A estrada vicinal Reforma Agrária-
Pedreira Basalto é o caminho para
escoamento da produção agrícola de
cerca de 80 chácaras situadas naquela
região.
Incluindo o trânsito local e o transpor-
te de escolares, mais de 400 pessoas
utilizam a estrada diariamente, segundo
os cálculos de José Luiz de Brito,
chacareiro do bairro Reforma Agrária e
um dos coordenadores da campanha
pela pavimentação da via.
“Produzimos uva, goiaba, figo,
legumes e verduras e nossa produção,
que vai para outros Estados e até para
o exterior, fica prejudicada pelo
transporte em uma estrada de terra,

irregular e cheia de buracos”,
testemunha Brito. Ele disse que os
solavancos danificam as frutas, cobrem
as plantações de poeira e diminuem a
vida útil dos caminhões. “Por isso nos
mobilizamos, junto com a Prefeitura, e

agora conseguimos a execução do
asfalto, depois de muitos anos de
reivindicações”. O  trecho a ser
pavimentado compreende os últimos
quatro quilômetros do bairro Reforma
Agrária, até a divisa com Valinhos.

A continuação da estrada, no município
vizinho, já é pavimentada. Uma das
pontes será construída na divisa entre
os dois municípios e, a outra, no
segmento da estrada, em Campinas,
que já tem asfalto.

Circulação de portadores deCirculação de portadores de
necessidades é tema de seminárionecessidades é tema de seminário

A Secretaria Municipal de Educação de
Campinas abre nos dias 13 e 14 deste
mês, as inscrições para o concurso
público de professor efetivo de ensino
fundamental nas disciplinas de inglês,
espanhol, educação especial e
educação, relações econômicas e
tecnologia.  Ao todo serão oferecidas
37 vagas distribuídas da seguinte
forma: 5 para educação especial, 21
para inglês, 1 para espanhol e 10 de
relações econômicas e tecnologia. Para
se candidatar a uma das vagas é

exigido, no caso da disciplina de
educação especial, licenciatura plena
em Pedagogia, com habilitação ou
formação em educação especial. Na
disciplina inglês, é exigida licenciatura
plena em Letras com habilitação em
inglês e, na disciplina espanhol, licenci-
atura plena em Letras com habilitação
em espanhol. Para a disciplina educa-
ção, relações econômicas e tecnologia
é preciso bacharelado em Ciências
Econômicas, Contábeis, Administração
ou Ciências Jurídicas e Sociais.

Com o objetivo de discutir e formular
propostas para melhoria da circulação
das pessoas com deficiência e
restrição de mobilidade, a Emdec
realiza amanhã e quinta-feira, o
seminário A Cidade e As Pessoas com
Restrição de Mobilidade. No evento,
estarão sendo abordados cinco
grandes temas, com intuito de dar
início à construção de políticas
públicas para tornar Campinas uma
cidade mais acessível. No primeiro
painel do evento, a coordenadora do

Centro de Reabilitação Física,
Osmarina S. C. Cruz Ruiz, vai falar
sobre os Tipos de Deficiências e Suas
Principais Necessidades.
Em resumo, estará sendo discutido o
que o município pode fazer para diag-
nosticar doenças incapacitantes de for-
ma precoce para evitar o aumento do
número de pessoas com deficiências,
além de abordar o patológico e o social
neste número e a influência da violência
urbana no aumento das deficiências,
entre outros.



GABINETE DA PREFEITA

DECRETO N.º  13.901 DE 01 DE ABRIL DE 2002

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR,
NO VALOR DE R$ 160.000,00 (CENTO E SESSENTA MIL REAIS).

A Prefeita de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o
disposto no artigo 4º, § 2, inciso IV da Lei n.º 11.121 de 28 de Dezembro de 2001,

DECRETA :

Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 160.000,00(cento e
sessenta mil reais) suplementar ao Orçamento-Programa vigente, nas seguintes
classificações:

09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.2373.2.106 EXEC. PROG. À CONTA DE REC. DO FMAS
339030 Material de Consumo
0.49 Recursos Próprios do FMAS.................................................... R$  78.463,50
339039 Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica
0.49.1 Recursos Próprios do FMAS ................................................. R$  30.000,00
339092 Despesas de Exercícios Anteriores 
0.49 Recursos Próprios do FMAS.................................................... R$  51.536,50
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ........................................... R$ 160.000,00

Artigo 2º - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenientes
da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, da seguinte dotação:

09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.2373.2.106 EXEC. PROG. À CONTA DE REC. DO FMAS
335043 Subvenções Sociais
00.49 Recursos Próprios do FMAS.................................................. R$ 160.000,00

Artigo 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário. 

Campinas, 01 de abril de 2002.

IZALENE TIENE 

Prefeita Municipal

LUIS CARLOS FERNANDES AFONSO

Sec. Mun. de Finanças

Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria
Municipal de Finanças com os elementos constantes do Protocolo nº 20373/02/SMAS e
publicado na Coordenadoria de Gabinete da Prefeita, na data supra.

LAURO CAMARA MARCONDES

Secretário de Gabinete e Governo

DECRETO N.º  13.902 DE 01 DE ABRIL DE 2002

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR,
NO VALOR DE R$ 43.264,68 (QUARENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E

SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).

A Prefeita de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o
disposto no artigo 4º, § 2, inciso VI da Lei n.º 11.121 de 28 de Dezembro de 2001,

DECRETA :

Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 43.264,68 (quarenta e
três mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) suplementar ao
Orçamento-Programa vigente, nas seguintes classificações:

09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.3300.2.101 COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA
339092 Despesas de Exercícios Anteriores......................................R$  27.629,28  

10.01 SECRETARIA MUN.OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E PROJETOS
15.122.3300.2.251 ADM. DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS
339092 Despesas de Exercícios Anteriores......................................R$  15.635,40 
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ...........................................R$  43.264,68 

Artigo 2º - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenientes
da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, das seguintes dotações:

09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.3300.2.101 COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA
339039 Ouros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica ...................R$  27.629,28

10.01 SECRETARIA MUN.OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E PROJETOS
15.122.3300.2.251 ADM. DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS
339039 Ouros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica ...................R$  15.635,40
TOTAL DAS ANULAÇÕES .........................................................R$  43.264,68  

Artigo 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário. 

Campinas, 01 de abril de 2002.

IZALENE TIENE 

Prefeita Municipal

LUIS CARLOS FERNANDES AFONSO

Sec. Mun. de Finanças

Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria
Municipal de Finanças com os elementos constantes dos Protocolos nºs.
20372/02/SMAS e 20974/02/SSPCAR e publicado na Coordenadoria de Gabinete da
Prefeita, na data supra.

LAURO CAMARA MARCONDES

Secretário de Gabinete e Governo

DECRETO N.º  13.903 DE 01 DE ABRIL DE 2002

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR,
NO VALOR DE R$ 104.859,81(CENTO E QUATRO MIL, OITOCENTOS E

CINQÜENTA E NOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).

A Prefeita de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o
disposto no artigo 4º da Lei n.º 11.121 de 28 de Dezembro de 2001,

DECRETA :

Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 104.859,81(cento e
quatro mil, oitocentos e cinqüenta e nove reais e oitenta e um centavos) suplementar
ao Orçamento-Programa vigente, nas seguintes classificações:

04.01 SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA
14.422.2321.2.042 ADM.SIST. DE PROTEÇÃO E DEF.DIREITO CIDADÃO
339039 Ouros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica ...................R$  25.659,81 
 
09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.2373.2.106 EXEC. PROG. À CONTA DE REC. DO FMAS
339048 OUTROS AUX.FINANCEIROS E PESSOAS FÍSICAS ..R$  79.200,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ...........................................R$ 104.859,81

Artigo 2º - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos
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provenientes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, das seguintes dotações:

09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.3300.2.101 COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA
339039 Ouros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica ................... R$  25.659,81
08.243.2048.4.001 IMPLANT.DE BOLSA P/ERRADICAÇÃO DO
TRAB.INFANTIL 
339048 OUTROS AUX.FINANCEIROS E PESSOAS FÍSICAS .. R$  79.200,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES......................................................... R$ 104.859,81

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário. 

Campinas, 01 de abril de 2002.

IZALENE TIENE 

Prefeita Municipal

LUIS CARLOS FERNANDES AFONSO

Sec. Mun. de Finanças

Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria
Municipal de Finanças com os elementos constantes dos Protocolos nºs. 75899/01 e
20602/02/SMAS e publicado na Coordenadoria de Gabinete da Prefeita, na data supra.

LAURO CAMARA MARCONDES

Secretário de Gabinete e Governo

DECRETO N.º  13.904 DE 01 DE ABRIL DE 2002

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR, NO VALOR DE R$ 12.560,00(DOZE MIL E

QUINHENTOS E SESSENTA REAIS).

A Prefeita de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o
disposto no artigo 4º, § 1° da Lei n.º 11.121 de 28 de Dezembro de 2001,

DECRETA :

Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 12.560,00(doze mil e
quinhentos e sessenta reais) suplementar ao Orçamento-Programa vigente, nas
seguintes classificações:

09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.1061.4001 CRIAÇÃO SERV.CAPAC.CONTINUADA P/GESTÃO
PARTICIPATIVA
339036 Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Física ..................... R$    2.560,00
08.244.2373.2.106 EXEC. PROG. À CONTA DE REC. DO FMAS
339039 Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica .................. R$  10.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ........................................... R$  12.560,00

Artigo 2º - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenientes
da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, das seguintes dotações:

09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.1061.4001 CRIAÇÃO SERV.CAPAC.CONTINUADA P/GESTÃO
PARTICIPATIVA
339035 Serviços de Consultoria ....................................................... .R$    2.560,00
08.244.2373.2.106 EXEC. PROG. À CONTA DE REC. DO FMAS
339030 Material de Consumo .......................................................... R$  10.000,00
TOTAL DAS ANULAÇOES......................................................... R$ 12.560,00

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário. 

Campinas, 01 de abril de 2002.

IZALENE TIENE 

Prefeita Municipal

LUIS CARLOS FERNANDES AFONSO

Sec. Mun. de Finanças

Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria
Municipal de Finanças com os elementos constantes dos Protocolos nºs. 20601 e
20602/02/SMAS e publicado na Coordenadoria de Gabinete da Prefeita, na data supra.

LAURO CAMARA MARCONDES

Secretário de Gabinete e Governo

DECRETO N° 13.905 DE 01 DE ABRIL DE 2002

Aprova as alterações introduzidas nos planos do arruamento e loteamento
denominado ‘‘Country Villa-Continuação’’, aprovado pelo  Decreto n° 7.122, de 10

de maio de 1982, de propriedade da Concima S.A Construções Civis.
A Prefeita Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições legais, 

DECRETA:

Art. 1° - Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos planos de arruamento e
loteamento denominado ‘‘Country Villa-Continuação’’, aprovado pelo Decreto n°
7.122, de 10 de maio de 1982, nos termos da Certidão Gráfica AI-70, para
transformar:
I -- parte da Praça 1 nas Ruas 6 e 7;
II -- partes da Rua 2 incorporadas nas Praças 1 e 1B;
III -- parte da Rua 1 incorporada na Praça 1;
IV -- partes da Rua 3 incorporada nas Praças 1 e 2; e
V -- parte da Praça 1 incorporada na Rua Marginal.
Art. 2° -  O loteador deve averbar as alterações na serventia imobiliária competente.
Art. 3° - Cabe ao loteador executar todos os melhoramentos públicos necessários
nos trechos alterados.
Art. 4° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Campinas, 01 de abril de 2002.

IZALENE TIENE 

Prefeita Municipal

NILSON ROBERTO LUCILIO

Secretário de Assuntos Jurídicos e da Cidadania

PEDRO ANTONIO BIGARDI

Secretário de Obras e Projetos

ARAKEN MARTINHO

Secretário de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Redigido na Coordenadoria Setorial Técnico-Legislativa da Secretaria Municipal de
Assuntos Jurídicos e da Cidadania, de acordo com os elementos constantes do
protocolado administrativo n° 25.262, de 3 de agosto de 1981, em nome de Concima
S.A Construções Civis e publicado na Coordenadoria de Gabinete da Secretaria de
Gabinete e Governo, na data supra.

LAURO CAMARA MARCONDES

Secretário de Gabinete e Governo

RONALDO VIEIRA FERNANDES

Coordenador Setorial Técnico-Legislativo

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA EXM.ª SRA.
PREFEITA DE CAMPINAS

Em, 28 de Março de 2002
De DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR -- Prot. 5007/02
À VISTA DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PRESENTE E CONSIDERANDO
TRATAREM-SE DE DESPESAS LEGALMENTO AUTORIZADAS, AUTORIZO O
PAGAMENTO DOS CREDORES RELACIONADOS ÀS FLS. 15, NO VALOR TOTAL DE
R$109.715,94 (CENTO E NOVE MIL, SETECENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E
QUATRO CENTAVOS). À SF. PARA PROVIDENCIAR.
De SME -- Prot. 18414/02
À VISTA DAS MANIFESTAÇÕES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E DE ASSUNTOS
JURÍDICOS E DA CIDADANIA, QUE INDICAM A NECESSIDADE E A INEXISTÊNCIA DE
ÓBICES LEGAIS, AUTORIZO A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE PARCERIA COM A
ENTIDADE SOCIEDADE FEMINIA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA - CRECHE BENTO
QUIRINO, BEM COMO A DESPESA GLOBAL NO VALOR DE R$65.000,00 (SESSENTA E
CINCO REAIS), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO FLS. 79,
ASSINADO O INSTRUMENTO. À SF. PARA EMPENHO.
De SM E -- Prot. 18420/02
À VISTA DAS MANIFESTAÇÕES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E DE ASSUNTOS
JURÍDICOS E DA CIDADANIA, QUE INDICAM A NECESSIDADE E A INEXISTÊNCIA DE
ÓBICES LEGAIS, AUTORIZO A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE PARCERIA COM A
ENTIDADE  CENTRO PROMOCIONAL N.SRA. DA VISITAÇÃO,BEM COMO A DESPESA
GLOBAL NO VALOR DE R$117.700,00 (CENTO E DEZESSETE MIL,  SETECENTOS
REAIS), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO FLS. 51,
ASSINADO O INSTRUMENTO. À SF. PARA EMPENHO.
SME -- Prot. 18107/02
À VISTA DAS MANIFESTAÇÕES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E DE ASSUNTOS
JURÍDICOS E DA CIDADANIA, QUE INDICAM A NECESSIDADE E A INEXISTÊNCIA DE
ÓBICES LEGAIS, AUTORIZO A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE PARCERIA COM A
ENTIDADE FUNDAÇÃO IRMÃO RUTH DE MARIA CAMARGO SAMPAIO -- FIRMACASA,
BEM COMO A DESPESA GLOBAL NO VALOR DE R$48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL
REAIS), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO FLS. 46,
ASSINADO O INSTRUMENTO. À SF. PARA EMPENHO.
De SME -- Prot.18108/02
À VISTA DAS MANIFESTAÇÕES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E DE
ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, QUE INDICAM A NECESSIDADE E A
INEXISTÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS, AUTORIZO A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE
PARCERIA COM A ENTIDADE SOCIEDADE FEMININA DE ASSISTÊNCIA À
INFÂNCIA CRECHE BENTO QUIRINO -- UNIDADE II, BEM COMO A DESPESA
GLOBAL NO VALOR DE R$31.020,00 (TRINTA E UM MIL, VINTE REAIS), CONFORME
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO FLS. 75, ASSINADO O 
INSTRUMENTO. À SF. PARA EMPENHO.
De SME -- Prot. 18109/02
À VISTA DAS MANIFESTAÇÕES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E DE
ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, QUE INDICAM A NECESSIDADE E A
INEXISTÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS, AUTORIZO A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE
PARCERIA COM A ENTIDADE CASA DA CRIANÇA CAMINHO FELIZ, BEM COMO A
DESPESA GLOBAL NO VALOR DE R$43.120,00 (QUARENTA E TRES MIL, CENTO E
VINTE REAIS), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO FLS. 30,
ASSINADO O INSTRUMENTO. À SF. PARA EMPENHO.
De SME -- Prot. 18397/02
À VISTA DAS MANIFESTAÇÕES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E DE
ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, QUE INDICAM A NECESSIDADE E A
INEXISTÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS, AUTORIZO A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE
PARCERIA COM A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO DO PÃO DOS POBRES DE SANTO
ANTONIO, BEM COMO A DESPESA GLOBAL NO VALOR DE R$63.800,00 (SESSENTA
E TRES MIL, OITOCENTOS REAIS), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
FINANCEIRO FLS. 50, ASSINADO O INSTRUMENTO. À SF. PARA EMPENHO.
De SME -- Prot. 18398/02
À VISTA DAS MANIFESTAÇÕES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E DE
ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, QUE INDICAM A NECESSIDADE E A
INEXISTÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS, AUTORIZO A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE
PARCERIA COM A ENTIDADE INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ, BEM
COMO A DESPESA GLOBAL NO VALOR DE R$25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS),
CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO FLS. 38, ASSINADO O
INSTRUMENTO. À SF. PARA EMPENHO.
De SME _ Prot. 18411/02
À VISTA DAS MANIFESTAÇÕES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E DE
ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, QUE INDICAM A NECESSIDADE E A
INEXISTÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS, AUTORIZO A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE
PARCERIA COM A ENTIDADE GRUPO DAS SERVIDORAS LEA DUCHOVINI, BEM
COMO A DESPESA GLOBAL NO VALOR DE R$25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS),
CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO FLS. 52, ASSINADO O
INSTRUMENTO. À SF. PARA EMPENHO.
De SME -- Prot. 18413/02
À VISTA DAS MANIFESTAÇÕES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E DE
ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, QUE INDICAM A NECESSIDADE E A
INEXISTÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS, AUTORIZO A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE 
PARCERIA COM A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS TREZE PAIS LAR
DA CRIANÇA FELIZ, BEM COMO A DESPESA GLOBAL NO VALOR DE R$24.860,00
(VINTE E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA REAIS), CONFORME
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO FLS. 34, ASSINADO O
INSTRUMENTO. À SF. PARA EMPENHO.
De SME -- Prot. 18393/02
À VISTA DAS MANIFESTAÇÕES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E DE
ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, QUE INDICAM A NECESSIDADE E A 
INEXISTÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS, AUTORIZO A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE
PARCERIA COM A ENTIDADE CRECHE LAR TERNURA, BEM COMO A DESPESA
GLOBAL NO VALOR DE R$37.000,00 (TRINTA E SETE REAIS), CONFORME
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO FLS. 36, ASSINADO O
INSTRUMENTO. À SF. PARA EMPENHO.
SME -- Prot. 18110/02
À VISTA DAS MANIFESTAÇÕES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E DE
ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, QUE INDICAM A NECESSIDADE E A
INEXISTÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS, AUTORIZO A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE
PARCERIA COM A ENTIDADEINSTITUTO DE MENORES DOM NERY, BEM COMO A
DESPESA GLOBAL NO VALOR DE R$24.600,00 (VINTE E QUATRO MIL, SEICENTOS
REAIS), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO FLS. 38,
ASSINADO O INSTRUMENTO. À SF. PARA EMPENHO.
De NÚCLEO RES. CRISTO REDENTOR -- Prot. 31490/83
À VISTA DAS MANIFESTAÇÕES CONSTANTES DO PRESENTE AUTORIZO A
AELABORAÇÃO DO TERMO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DO LOTE
20, QUADRA A DO NÚCLEO RESIDENCIAL CRISTO REDENTOR A ROSA MARIA DA
SILVA (PROT. 70407/01 - FLS. 638). À SAJC PARA AS PROVIDÊNCIAS.

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA EXM.ª SRA.
PREFEITA DE CAMPINAS

Em, 01 de Abril de 2002

De ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL -- Prot. 23402/90
À vista dos pareceres emitidos pela Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania,
que indicam a inexistência de óbices legais ao deferimento da renovação do contrato
de locação, bem como de reconhecimento de débito, Decido, re-ratificar o despacho
anterior, nos seguintes termos:

a) autorizar a prorrogação do presente contrato, pelo prazo de 12 (doze) meses, a
contar de 01/04/2.002, pelo valor mensal de R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos
reais, totalizando o importe de R$ 90.000,00 (Noventa mil reais).
 
b) autorizar o pagamento dos alugueres em atraso, referentes ao  período de janeiro a
março de 2.002, através de reconhecimento de débito, no montante de R$ 22.500,00

(Vinte e dois mil e quinhentos reais). 
Após, à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania/DAJI, para as
demais providências.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÕES

Acha-se aberta na Prefeitura Municipal de Campinas a seguinte licitação:
- Tomada de Preços nº 003/2002 - Prot.: 12.402/2002 - Int.: SMS - Objeto: Aquisição
de 15 (quinze) veículos, zero quilometro, cor branca, com motor a gasolina de até 1000
CC, destinados ao atendimento das unidades da Secretaria de Saúde. Encerramento
(entrega dos envelopes) e sessão de abertura: 19/04/2002 às 09:00 horas. O Edital
poderá ser consultado e retirado a partir do dia 04/04/2002, na Secretaria de
Administração, localizada a Av. Anchieta nº 200, 6º andar, Campinas (SP), no horário
das 8:30 às 16:30 horas, ou através do site www.campinas.sp.gov.br.

Campinas, 01 de abril de 2002

Comissão Permanente de Licitaçõespara Assuntos da Secretaria de Saúde

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

COMUNICADO

Em atendimento ao artigo 16, ‘‘caput’’ da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de
1993, comunicamos que a relação de todas as compras feitas pelo Departamento de
Suprimentos, Secretaria de Administração, com identificação do material comprado
ou serviço contratado, seu preço unitário, quantidade adquirida, nome da empresa e
o valor total, encontram-se à disposição de qualquer interessado, neste
Departamento, situado à Av. Anchieta, nº 200 -- 6º andar -- Palácio dos Jequitibás.

HÉLIO BOMBARDI

Diretor do Departamento de Suprimentos

(02, 03 e 04/04)

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

SETOR DE CADASTRO DE FORNECEDORES

EMPRESAS COM REGISTROS CADASTRAIS APROVADOS

1)PROTOCOLO : 15163/2002 --  C. A. Diagnostica Comércio de Produtos para
Laboratórios Ltda.  
ASSUNTO :  Renovação Cadastral
JULGAMENTO : 65-025.
2)PROTOCOLO : 14813/2002 -- Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.
ASSUNTO : Renovação Cadastral
JULGAMENTO : 65-010, 65-020, 65-055.
3)PROTOCOLO : 16986/2002 -- Construtora  MHP Ltda.
ASSUNTO :  Renovação Cadastral
JULGAMENTO : 15-071, 20-001, 20-002, 20-005, 20-009, 20-012, 20-013, 20-018, 20-024.
4)PROTOCOLO : 04497/2002 -- Cooperativa de Trabalho Cons. Solo Meio Amb.
Des. Agr. Silvicultura -- Cotradasp. 
ASSUNTO : Renovação Cadastral
JULGAMENTO : 15-002, 15-048, 15-057, 15-071, 15-078, 15-084, 15-115, 15-139.
5)PROTOCOLO : 012108/2002 -- Estatica Engenharia de Projetos Ltda. 
ASSUNTO : Inscrição Cadastral
JULGAMENTO : 15-118, 15-152, 20-017, 20-019, 20-020, 20-021, 20-022.
6)PROTOCOLO : 016142/2002 -- Farmalab Indústrias Químicas e Farmacêuticas Ltda.
ASSUNTO :  Renovação Cadastral
JULGAMENTO : 65-010.
7)PROTOCOLO : 071593/2001 -- GSV- Grupo de Segurança e Vigilância S/C Ltda.
ASSUNTO : Renovação Cadastral
JULGAMENTO : 15-034, 15-115.
8)PROTOCOLO : 020536/2002 -- Ideal Móveis Escolares Ltda. 
ASSUNTO : Inscrição Cadastral
JULGAMENTO : 41-010, 41-030, 71-010, 71-030.
9)PROTOCOLO : 014374/2002 -- Impernell Engenharia e Comércio Ltda.
ASSUNTO : Renovação Cadastral
JULGAMENTO : 20-015.
10)PROTOCOLO : 011067/2002 -- Lix Industrial e Construções Ltda.
ASSUNTO : Renovação Cadastral
JULGAMENTO : 15-012, 15-018, 15-019, 15-071, 15-087, 20-001, 20-002, 20-004,
20-005, 20-009, 20-011, 20-012, 20-013, 20-015, 20-018, 20-019, 20-021, 20-036,
20-037, 20-038, 56-020.
11)PROTOCOLO : 019047/2002 -- Nilton Equipamentos de Segurança Ltda.
ASSUNTO : Renovação Cadastral
JULGAMENTO : 42-040.
12)PROTOCOLO : 016382/2002 -- Osastec Comercial Ltda. - EPP.
ASSUNTO : Renovação Cadastral
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JULGAMENTO : 34-070, 37-020, 40-010, 40-020, 42-040, 45-010, 45-020, 47-020,
47-060, 51-010, 51-020, 51-040, 52-010, 52-030, 52-075, 53-010, 56-020, 56-025,
57-035, 57-065, 59-040, 73-010, 80-030, 91-030, 95-030.
13)PROTOCOLO : 010516/2002 -- Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirúrgicos Ltda.
ASSUNTO : Renovação Cadastral
JULGAMENTO : 65-020.
14)PROTOCOLO : 017562/2002 -- Prosper Comercial Ltda. 
ASSUNTO : Renovação Cadastral
JULGAMENTO : 65-025, 65-030, 65-031, 65-060, 66-030, 66-035, 66-040, 66-045,
66-070, 76-070.
15)PROTOCOLO : 015102/2002 -- Rohr S/A Estruturas Tubulares. 
ASSUNTO : Renovação Cadastral
JULGAMENTO : 15-030, 15-031, 15-033, 20-036.
16)PROTOCOLO : 018678/2002 -- Stroebel & Cia. Ltda.
ASSUNTO : Renovação Cadastral
JULGAMENTO : 37-020, 51-010, 51-020, 51-030, 51-060, 51-070, 51-085, 61-010,
79-010.
17)PROTOCOLO : 012954/2002 -- Transmazon Transportes e Comércio Ltda. 
ASSUNTO : Renovação Cadastral.
JULGAMENTO : 15-071, 20-005, 20-009, 20-012, 20-013, 20-018.
18)PROTOCOLO : 015215/2002 -- Viotto  e Cia Ltda -- ME. 
ASSUNTO : Inscrição Cadastral
JULGAMENTO : 74-010, 74-020.

A Comissão Julgadora

MARIA ALCINA FERREIRA SANTOS NOGUEIRA
Presidente

KATIA CILENE RUELLA
Membro

ELISEU ALVES TEIXEIRA FILHO
Membro

SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

‘‘O CONSELHO É DE TODOS NÓS. NOS SOMOS O CONSELHO’’
Reunião Ordinária -  03/04/02   Eleição da Nova Diretoria  -  CMI 2002 ? 2003 (28/02/03)
O Presidente  do Conselho Municipal do Idoso de Campinas pelo presente Edital, os
Conselheiros (a) Titulares e Suplentes do Poder Público e Sociedade Civil, para a
Reunião Ordinária no dia 03/04/2002, às 14:30 hs na Casa dos Conselhos à Rua
Ferreira Penteado, 1331 ? Centro ? para discutirem e deliberarem a seguinte pauta :
1) Sensibilização " Renovemos nosso compromisso com a vida "
2) Auto Apresentação
3) Apresentação da Composição do Composição do Conselho
4) Eleição do representante  (um) da Entidade Sócio-Assistencial
5) Eleição da Diretoria

Campinas, 27 de março de 2002 

OSCAR IHMS DE FARIA

Presidente do CMI

(28, 29/03 e 02/04)

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE

CONVOCAÇÃO

O Presidente do CMDCA -- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os senhores conselheiros
para a Reunião Ordinária, a ser realizada:
DATA: 03/04/2002 - HORÁRIO: à partir das 8h:00.
LOCAL: CMDCA - ENDEREÇO: Rua Ferreira Penteado, N° 1.331 -- Centro -- Campinas -- SP

PADRE ERLY AVELINO GUILLEN MOSCOSO

Presidente

PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE DE CAMPINAS / SP, A SER REALIZADA
NO DIA 03.04.2002, A PARTIR DAS 8H:30MIN., NA SEDE

DO CMDCA.

1 -- Justificativas de ausência
2- Informações
2.1- Relatório da CSAC -- FIRMACASA solicitado pela S.M.E./D.T.P. --
Coordenadoria de Educação Infantil -- Prot. 782/01
2.2- Mensagens eletrônicas -- Prot. 250/02, 220/02, 214/02, 203/02
2.3- Ofício No. 286/02 -- Prefeitura Municipal de Belém -- Prot.252/02

2.4- Ofício No. 042/02 -- CEASA Campinas -- Prot. 127/02
2.5- Retificação da Resolução 02/02 -- D.O .M. de 27.03.2002
2.6- Grade das Teleconferências para o ano de 2002 -- Prot. 217/02
2.7- Tabela  de acompanhamento da distribuição por cidade -- Casa dos Menores
2.8- Discussão sobre Conselho Tutelar na Câmara Municipal de Campinas
3- Em andamento
4- Ordem do dia
4.1- Ofício No. 355/02 -- Gabinete S.M.E. -- Prot. 208/02
4.2- Ofício COMEN -- Prot. 222/02
4.3- Ofício C.M.C. -- Vereador Paulo Búfalo -- Prot. 210/02
4.4- Crianças Desaparecidas
4.5- Projeto Ame a Vida Sem Drogas -- Prot. 192/02
4.6- Minuta de Resolução sobre Registro
5- Relatórios de Atendimento Mensal
5.1- Missão Caminho pra Liberdade
5.2- Convívio Aparecida
6- Convites
6.1- FEAC -- 38 anos de Ação Social em Campinas
7- Fornecimento de exemplares do ECA
7.1- Departamento de Educação e Cidadania -- 150 ECAS -- Prot. 218/02
7.2- PUCCAMP -- CIAD -- 80 ECAS -- Prot. 253/02

PADRE ERLY AVELINO GUILLEN MOSCOSO

Presidente do CMDCA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE / CMDCA

Retificação da Pauta da Reunião Extraordinária do CMDCA de 27.03.2002
publicada em 19 e 20 de março de 2002, referente à Ordem do Dia: 4.1- Liberação
de Recursos das seguintes Entidades.
Em relação à pauta da reunião extraordinária do CMDCA de 27.03.2002, no item
Ordem do Dia que se refere à Liberação de Recursos para a Entidade beneficente de
Assistência Social, entenda-se:
- Centro Promocional ‘‘Tia Ileide’’ -- valor R$ 100.000,00 -- Banco Bradesco e
Banco de Crédito de Minas Gerais;
- Projeto ‘‘Ame a Vida sem Drogas’’ -- valor R$ 50.000,00 -- Banco Bradesco e Banco de
Crédito de Minas Gerais e não Centro Promocional ‘‘Tia Ileide’’ -- valor R$ 50.000,00
- Projeto ‘‘Ame a Vida sem Drogas’’ valor R$ 25.000,00.

Campinas, 28 de março de 2002

PADRE ERLY AVELINO GUILLEN MOSCOSO

Presidente do CMDCA

(02 e 03/04)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO SME 11/2002

Resolução SME 11/2002 -- Dá nova redação ao parágrafo 3º da
Resolução SME 008/2002 e fixa outras providências.

A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, 

RESOLVE:

Artigo 1º - O § 3º do Art. 1º da Resolução SME 008/2002 passa a ter a seguinte
redação: As atas do Conselho de Escola ou das eleições dos representantes do Fórum
de Representantes das Unidades Educacionais para o exercício de 2002, deverão ser
encaminhadas aos coordenadores designados no parágrafo único do artigo 4º da Res.
SME 14/01, até o dia 08 de abril de 2002.
Artigo 2º - As Unidades Educacionais que não quiserem participar do Fórum de
Representantes das Unidades Educacionais terão o mesmo prazo, estabelecido no
Artigo 1º desta Resolução, para envio de ata do Conselho de Escola ou manifestação
escrita dos servidores ratificando o declínio da participação.
Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Campinas, 28 de março de 2002

CORINTA MARIA GRISOLIA GERALDI

Secretária Municipal de Educação (29/03, 02 e 03/04)

COMUNICADO SME

Dando continuidade ao Projeto de Pesquisa ?Diversidade e Exclusão: a
Sensibilidade de Quem as Vive?, em parceria com a Faculdade de Educação da
Universidade de São Paulo e com a FAPESP, a Secretaria Municipal de Educação
comunica que as professoras abaixo relacionadas, se encontram afastadas de
01/02/02 a 31/10/02, para comporem a Equipe Executiva do Projeto.
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Rute Terezinha Gaido Telles’  26 h/a semanais EMEI Celisa Cardoso do Amaral
Rosângela do Carmo Vendramel Joaquim 26 h/a semanais CEMEI Eduardo Pereira de Almeida
Shirley Silva 40 h/a semanais EMEI Convênio UNICAMP/PMC

Atenciosamente.

CORINTA MARIA GRISOLIA GERALDI

Secretária Municipal de Educação

(28 e 29/03 e 02/04)

CONVOCAÇÃO

A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, convoca os
Conselheiros integrantes do Conselho de Escola das Unidades de Ensino Fundamental
da Rede Municipal de Ensino de Campinas para a eleição de conselheiros que
comporão o CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE
SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FUNDEF), conforme
a lei 9.772 de 15/06/1998, alterado em Lei 10.632 de 29/09/2000.
Data: 06 de abril de 2002
Local: Escola Estadual "Carlos Gomes" Avenida Anchieta, 80, nos horários abaixo
discriminados 
Professores e Diretores das 09:00h. às 10:00h 01 suplente
Pais de Alunos das 10:00h. às 11:00h 01 suplente
Funcionários das 12:00h. às 13:00h 01 titular e 01suplente

Compete aos Conselheiros do FUNDEF 
I - acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação de recursos do
Fundo;
II supervisionar a realização do censo escolar anual;
III examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais, mensais e
atualizados, relativos aos recursos repassados ou recebidos à conta do mesmo.
O mandato dos membros do Conselho é de 02 anos, permitindo uma recondução.
Suas reuniões ordinárias são trimestrais. 
ESTA ELEIÇÃO DARSEÁ JUNTAMENTE COM A ELEIÇÃO DO CONSELHO
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DEVENDO SER REALIZADA IMEDIATAMENTE
APÓS A PRIMEIRA.

Campinas, 26 de março de 2002

CORINTA MARIA GRISOLIA GERALDI

Secretária Municipal de Educação

 (28, 29/03 e 02/04)

GABINETE DA SECRETÁRIA

EDITAL S.M.E.  Nº 09/2002

SUBSTITUIÇÃO DE ORIENTADOR PEDAGÓGICO,
VICE DIRETOR E DIRETOR

A Secretária Municipal de Educação no uso de suas atribuições faz saber que, no dia
02/04/2002, às 9:00 horas, no CEFORMA, sito à Rua Dr. Betim, n?. 520 ? Vila
Marieta, haverá escolha, em caráter de substituição, para Orientador Pedagógico e
Vice Diretor. 
O período de substituição será até 12/07/2002.
Serão chamados os candidatos inscritos e classificados de acordo com a Resolução
SME 24/2000 conforme o que se segue:
Diretor: Todos os classificados faixa II
Vice Diretor: do n? 401 ao n? 440 da Faixa II.
Orientador Pedagógico: todos os classificados da Faixa II.
No ato da escolha, os candidatos deverão apresentar a declaração de assiduidade,
conforme o estabelecido na Resolução 02/2002.
As vagas para substituição serão apresentadas no ato da escolha.
O não comparecimento do candidato, por qualquer motivo, implicará na desistência
da vaga.
Para que ninguém alegue ignorância, expedese o presente Edital.

Campinas, 27 de março de 2002

CORINTA MARIA GRISOLIA GERALDI

Secretária Municipal de Educação

(28 e 29/03 e 02/04)

COMUNICADO 

A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, comunica a
data para a próxima sessão de atribuição de aulas e classes de Educação Infantil, 1ª a
4ª séries e 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental para professores (efetivos, função
pública, função atividade, estabilidade provisória) que queiram suplementar aulas e
professores concursados para as aulas em substituição de caráter temporário.
Os professores deverão comparecer no ato de atribuição munido de: ANEXO 2002

(efetivos, função pública, função atividade, estabilidade provisória, substitutos que já
escolheram aulas); ANEXO 2001(demais professores, se tiverem); DIPLOMA ou
CERTIFICADO DE CONCLUSÂO e HISTÓRICO ESCOLAR (substitutos temporários).

Para preenchimento da declaração de acumulação de cargos os professores deverão
trazer o horário de trabalho da outra U.E.
Data: 03/04/02
Atribuição: Professores substitutos de Educação Infantil que serão admitidos em
caráter de substituição temporária.
Educação Infantil - 1ª a 4ªséries/5ª a 8ª séries: Professores do nº. 747 a 824
aprovados no Concurso de acordo com o Edital 01/2000 e conforme classificação
publicada em D.O.M. de 31/01/2002.
Horário:14:00h 
Local CEFORMA- Rua Dr. Betim nº. 520 -- Vila Marieta, - Fone: 37350365

Data: 03/04/02
Atribuição: Professores substitutos de 1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental  que
serão admitidos em caráter de substituição temporária.
Educação Infantil - 1ª a 4ªséries/5ª a 8ª séries:. Professores do nº. 575 ao 620
aprovados no Concurso de acordo com o Edital 01/2000 e conforme classificação
publicada em DOM.de 31/01/2002.
Horário14:00h 
Local CEFORMA- Rua Dr. Betim nº. 520 -- Vila Marieta, - Fone: 37350365

Data: 03/04/02
Atribuição: Professores Substitutos de 5ª a 8ª séries que serão admitidos em caráter
de substituição temporária, aprovados no Concurso de acordo com o Edital 01/2000
e conforme classificação  publicada em DOM de 31/01/2002 e classificação de
Inglês (Edital nº. 02/2001) e Comércio (Edital 01/2001).
Educação Infantil - 1ª a 4ªséries/5ª a 8ª séries: 
Português      129 ao final e retorna ao nº. 01
Inglês           103 ao final
Matemática   179 ao final retorna ao nº 01
Ciências        202 ao 250
Espanhol  Professores interessados de acordo com o Comunicado  publicado DOM
de19/03/02.
Horário:8:30h
Local CEFORMA- Rua Dr. Betim nº. 520 -- Vila Marieta, - Fone: 37350365

Data: 03/04/02
Atribuição: Professores Substitutos de 5ª a 8ª séries que serão admitidos em caráter
de substituição temporária, aprovados no Concurso de acordo com o Edital 01/2000
e conforme classificação  publicada em DOM de 31/01/2002 e classificação de
Inglês (Edital nº. 02/2001) e Comércio (Edital 01/2001).
Educação Infantil - 1ª a 4ªséries/5ª a 8ª séries: 
História         258 ao final retorna ao nº 01
Ed Física        117 ao 130
Ed.Artistica   todos os candidatos classificados 
Geografia   todos os candidatos classificados
Educação, Relações Econômicas e Tecnologia (Comércio)       todos os classificados
Horário:10:30h 
Local CEFORMA- Rua Dr. Betim nº. 520 -- Vila Marieta, - Fone: 37350365

Campinas, 01 de Abril de 2002.

CORINTA MARIA GRISOLIA GERALDI

Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Fica(m) o(s) emitente(s) do(s) cheque(s) relativo(s) ao recolhimento de valor(es) por
meio de CARNÊ/NOTIFICAÇÃO/DARD/DUAM, abaixo relacionado(s),
notificado(s) a comparecer(em), no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da 1ª
(primeira) publicação deste Edital, ao D.C.C.A. - S.M.F. do Paço Municipal, no
horário das 8:30 às 14:30 horas, para as providências necessárias ao recolhimento à
vista do(s) débito(s) apontado(s) sob pena de, não o fazendo, incorrerem nas penas
previstas por infração ao disposto no inciso VI, do § 2º, do artigo 171, do Código
Penal Brasileiro, além das sanções estabelecidas na legislação tributária.

NOME PRO T BAN CO Nº CHE QUE  DATA  VALOR ALÍNEA
Pedro Catuso 668 82/01 033 215642 10/09/01 R$ 20,22 29

LUÍS CARLOS FERNANDES AFONSO

Secretário Municipal de Finanças

(21, 26/03 e 02/04)
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DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS

Protocolo: 48382/01
Interessado: Carlos Roberto de Souza
Com base na manifestação do setor competente às fls. 22, e atendendo ao disposto
nos artigos e nos artigos 145 e 149, combinados com o artigo 173, da Lei Federal
(Complementar) nº 5.172/66 (CTN), e artigos 28 e  33 da Lei Municipal nº
5.626/85(CTM), e atendendo aos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01,
deixo de conhecer do pedido de cancelamento do lançamento  de Contribuição
de Melhoria/1993, por encontrar-se intempestivo o pedido do contribuinte, e por
falta de qualificação do mesmo, nos termos do art.198 e  200 da Lei 5626/85-CTM,
alterada pela Lei 11.109/01, devendo os lançamentos serem mantidos no referido
exercício fiscal, nos termos da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM)
Prot. 8100046/01 - Miguel Alberto Carnevale - C.C.: 055.043.347/03
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149, combinados
com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66 (CTN), e artigos 28 e
33 da Lei Municipal nº 11.109/01, defiro o pedido de revisão do lançamento do
IPTU a partir do exercício de 2001, transformando-se de territorial para predial com
área construída de4 50,62m2, tipo/padrão/subpadrão A-2.0, e ano base para
depreciação 1993, conforme documentos anexos; mantendo-se os demais dados de
áreas e fatores inalterados; cancelando-se os débitos e reemitindo-se os lançamentos
(IPTU e Taxas Imobiliárias) em cobrança atrasada no presente exercício fiscal,
consubstanciado nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 (alterada pelas Leis
10.400/99, 10.736/00 e 11.111/01).
Prot. 12342/02 - Mirenice Domingos Monaco - 
Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar as dívidas que
venham a ser apuradas e, com base na manifestação do setor competente,
consubstanciado nos Termos da Ordem de Serviço do Gabinete do Prefeito de nº
609, de 29/08/2001, DEFIRO o presente pedido de Certidão de Valor Venal. 
Prot. 15914/02 - Valdir Pattero
Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar as dívidas que
venham a ser apuradas e, com base na manifestação do setor competente,
consubstanciado nos Termos da Ordem de Serviço do Gabinete do Prefeito de nº
609, de 29/08/2001, DEFIRO o presente pedido de Certidãod e Valor Venal.
Prot. 16070/02 - Mario José Abdalla Saad
Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar as dívidas que
venham a ser apuradas e, com base na manifestação do setor competente,
consubstanciado nos Termos da Ordem de Serviço do Gabinete do Prefeito de nº
609, de 29/08/2001, DEFIRO o presente pedido de Certidãod e Valor Venal.
Prot. 16635/02 - Dagoberto Sims
Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar as dívidas que
venham a ser apuradas e, com base na manifestação do setor competente,
consubstanciado nos Termos da Ordem de Serviço do Gabinete do Prefeito de nº
609, de 29/08/2001, DEFIRO o presente pedido de Certidãod e Valor Venal.
Prot. 17036/02 - Empresa Investimentos Campinas Ltda
Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar as dívidas que
venham a ser apuradas e, com base na manifestação do setor competente,
consubstanciado nos Termos da Ordem de Serviço do Gabinete do Prefeito de nº
609, de 29/08/2001, DEFIRO o presente pedido de Certidãod e Valor Venal.
Prot. 17997/02 - Miguel Gilberto Pascoal
Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar as dívidas que
venham a ser apuradas e, com base na manifestação do setor  competente,
consubstanciado nos Termos da Ordem de Serviço do Gabinete do Prefeito de nº
609, de 29/08/2001, DEFIRO  o presente pedido de Certidão Negativa de
Lançamento.
Prot. 17999/02 - Miguel Gilberto Pascoal
Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar as dívidas que
venham a ser apuradas e, com base na manifestação do setor  competente,
consubstanciado nos Termos da Ordem de Serviço do Gabinete do Prefeito de nº
609, de 29/08/2001, DEFIRO  o presente pedido de Certidão Negativa de
Lançamento.
Prot. 18466/02 - Haroldo Possato
Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar as dívidas que
venham a ser apuradas e, com base na manifestação do setor competente,
consubstanciado nos Termos da Ordem de Serviço do Gabinete do Prefeito de nº
609, de 29/08/2001, DEFIRO o presente pedido de Certidãod e Valor Venal.
Prot. 18504/02 - Alexandre Aparecido Janssen
Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar as dívidas que
venham a ser apuradas e, com base na manifestação do setor competente,
consubstanciado nos Termos da Ordem de Serviço do Gabinete do Prefeito de nº
609, de 29/08/2001, DEFIRO o presente pedido de Certidãod e Valor Venal.
Prot. 18561/02 - Valéria Regina Pessagno Muller
Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar as dívidas que
venham a ser apuradas e, com base na manifestação do setor competente,
consubstanciado nos Termos da Ordem de Serviço do Gabinete do Prefeito de nº
609, de 29/08/2001, DEFIRO o presente pedido de Área Construída.
Prot. 18562/02 - Paulo Eduardo Pessagno 
Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar as dívidas que
venham a ser apuradas e, com base na manifestação do setor competente,
consubstanciado nos Termos da Ordem de Serviço do Gabinete do Prefeito de nº
609, de 29/08/2001, DEFIRO o presente pedido de Área Construída.
Prot. 18640/02 - Luis Carlos  de Oliveira
Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar as dívidas que
venham a ser apuradas e, com base na manifestação do setor competente,
consubstanciado nos Termos da Ordem de Serviço do Gabinete do Prefeito de nº
609, de 29/08/2001, DEFIRO o presente pedido de Certidão e Valor Venal.
Prot. 18650/02 - Fernando Tadeu Tavares da Silva
Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar as dívidas que
venham a ser apuradas e, com base na manifestação do setor competente,
consubstanciado nos Termos da Ordem de Serviço do Gabinete do Prefeito de nº
609, de 29/08/2001, DEFIRO o presente pedido de Área Construída.
Prot. 18651/02 - Fernando Tadeu Tavares da Silva

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar as dívidas que
venham a ser apuradas e, com base na manifestação do setor competente,
consubstanciado nos Termos da Ordem de Serviço do Gabinete do Prefeito de nº
609, de 29/08/2001, DEFIRO o presente pedido de Área Construída.
Prot. 18652/02 - Fernando Tadeu Tavares da Silva
Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar as dívidas que
venham a ser apuradas e, com base na manifestação do setor competente,
consubstanciado nos Termos da Ordem de Serviço do Gabinete do Prefeito de nº
609, de 29/08/2001, DEFIRO o presente pedido de Área Construída.
Prot. 19194/02 - Ralph Robert Heinrich
Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar as dívidas que
venham a ser apuradas e, com base na manifestação do setor competente,
consubstanciado nos Termos da Ordem de Serviço do Gabinete do Prefeito de nº
609, de 29/08/2001, DEFIRO o presente pedido de Área Construída.
Prot. 19265/02 - Vasco dos Santos Dias
Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar as dívidas que
venham a ser apuradas e, com base na manifestação do setor competente,
consubstanciado nos Termos da Ordem de Serviço do Gabinete do Prefeito de nº
609, de 29/08/2001, DEFIRO o presente pedido de Certidão de Valor Venal.
Protocolo nº: 019445/02
Interessado: Celso Franco
Assunto: Requerimento de Certidão de Inteiro Teor
Com base na Ordem de Serviço nº 609, de 29/08/2001, expedida pelo Prefeito
Municipal, e Lei Federal nº 9.051/95, defiro o pedido de fornecimento de Certidão
de inteiro Teor do processo protocolado sob nº m78541/00 e anexo 20769/01, tendo
em vista que foi atendido aos requisitos legais.
Prot. 19890/02 - Jorge Luiz Lopes
Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar as dívidas que
venham a ser apuradas e, com base na manifestação do setor competente,
consubstanciado nos Termos da Ordem de Serviço do Gabinete do Prefeito de nº
609, de 29/08/2001, DEFIRO o presente pedido de Certidão de Valor Venal.

CARLOS FERNANDO COSTA

Diretor/DRI

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

Despacho do Sr. Diretor
68674/97 - Rosart Agência de Propaganda Publ. S/C Ltda. - Assunto:
Retificação de DUAM - À vista do que consta no protocolado , da manifestação da
área fiscal e de acordo com os artigos 57 e 59, ambos da lei Municipal nº 11.109/01,
indefiro o presente pedido de retificação de inscrição, por estar o mesmo
prejudicado, tendo em vista o tempo decorrido desde a ocorrência do fato.
37882/00 - Gildete Rocha da Silva - À vista do que consta no protocolado, da
manifestação da área fiscal e de acordo com os artigos 57 e 59, ambos da lei
Municipal nº 11.109/01, defiro a presente impugnação, determinando que seja
alterado o lançamento do ISS-Habite-se de que trata a notificação 950.001.943, para
659,1911 UFIC, tendo em vista a existência de área construída já regularizada,
através da Lei 8.275/95, conforme disposto nos artigos 11 e 24 da Lei Municipal nº
8230/94 e na Lei Municipal nº 11.097/01.
17768/01 - Fábio André Dias - Mantenho a decisão recorrida pelos próprios
fundamentos contido na decisão de 1º instância, publicada em 21/03/2002, quanto ao
cancelamento da inscrição municipal nº 21477-9, retroativa a data de 04/08/1997.
18204/01 - Euridece Aparecida Durigom Gardini - Mantenho a decisão recorrida
pelos próprios fundamentos contido na decisão de 1º instância, publicada em
21/03/2002, quanto ao cancelamento da inscrição municipal nº 9201-0, retroativa a
data de 14/03/2001.
18834/01 - José Eustáquio de Souza - Mantenho a decisão recorrida pelos próprios
fundamentos contido na decisão de 1º instância, publicada em 21/03/2002, quanto ao
cancelamento da inscrição municipal nº14085-5, retroativa a data de 16/03/2001.
19043/01 - João Batista Carneiro Teixeira - Mantenho a decisão recorrida pelos
próprios fundamentos contido na decisão de 1º instância, publicada em 21/03/2002,
quanto ao cancelamento da inscrição municipal nº 50657-5, retroativa a data de
31/12/1999.
19692/01 - Kátia Regina Carrara Schippers - Mantenho a decisão recorrida pelos
próprios fundamentos contido na decisão de 1º instância, publicada em 21/03/2002,
quanto ao cancelamento da inscrição municipal nº 5358-9, retroativa a data de
01/01/1997.
21282/01 - Sérgio Sprocatti Sobrinho - Mantenho a decisão recorrida pelos
próprios fundamentos contido na decisão de 1º instância, publicada em 21/03/2002,
quanto ao cancelamento da inscrição municipal nº 21477-9, retroativa a data de
04/08/1997.
63083/01- Strack Consultoria, projetos e soluções S/C Ltda.- Assunto:
declaração ref. emissão de notas fiscais - Face à inscrição do contribuinte no
cadastro mobiliário sob nº 66809-5, com a atividade de projetos e consultoria  em
engenharia elétrica e mecânica, enquadrado no regime de lançamento de ofício,
como sociedade de profissionais, autorizo a emissão da declaração de que não está
sujeito à emissão de notas fiscais, nos termos do parágrafo único do art. 61 do
Regulamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, aprovado pelo
Decreto 11.794/95
13500/02 - Edifício Alice Cristina/Maria de Fátima - Com base na Ordem de
Serviço nº 609, de 29/08/2001, expedida pelo Prefeito Municipal, e Lei Federal nº
9.051/95, indefiro o pedido de fornecimento de cópias do  processo protocolado sob
n° 044235/01, tendo em vista que o signatário não comprovou sua representatividade
perante o requerente.
14805/02 - Maurício Saurin - Assunto: Cancelamento de Inscrição com data
retroativa - Defiro o pedido de cancelamento de inscrição nº 51.307.000 em nome
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de Antônio Carlos Saurin (antiga e não cadastrada), junto ao Cadastro Municipal de
contribuintes do ISSQN, com data retroativa a 26/12/1982.
15011/02 - Renata Frediani Duarte Mesquita - Assunto: Cancelamento de
Inscrição - Defiro o pedido de cancelamento de inscrição nº 59.424.000 (antiga e
não cadastrada), junto ao Cadastro Municipal de Contribuintes do ISSQN, com data
retroativa a 02/04/1990.
15396/02 - Kaster Capital Corporation Com. Cons. Empresarial Brasil - Com
base na manifestação do setor competente, consubstanciado nos termos da Ordem de
Serviço nº 609, de 29/08/2001, indefiro o pedido de declaração de não inscrição no
cadastro Mobiliário, em nome de Kaster Capital Corporation Com. Cons.
Empresarial Brasil. 
19807/02 - José Rocha - Assunto: Certidão de Inteiro Teor - Com base na
manifestação do setor  competente. consubstanciado nos termos da Ordem de
Serviço nº 609, de 29/08/2001, defiro o pedido de certidão de inteiro teor de
inscrição no Cadastro Mobiliário em nome de José Rocha, CPF nº 819.995.778-68.
19979/02 - Wedmar Paulo Vacari - Assunto: Certidão de inteiro teor - Com base
na manifestação do setor competente, consubstanciado nos termos da Ordem de
Serviço nº 609, de 29/08/2001, defiro o pedido de certidão de inteiro teor de
inscrição no Cadastro Mobiliário em nome de Wedmar Paulo Vaccari, CPF nº
019.006.188-00.

CARLOS FERNANDO COSTA

Diretor - DRM/SF

JUSTIFICATIVA -- ORDEM CRONOLÓGICA

A Prefeitura Municipal de Campinas, nos termos do artigo 5º da lei Federal n.º 8.666
de 21 de junho de 1.993 , modificada pela Lei federal n.º 8.883, de 8 de junho de
1.994, Instruções nº 02 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, vem justificar
o pagamento fora da ordem cronológica, por se tratar de relevante interesse público,
dos seguintes serviços e fornecimentos, no mês de abril de 2.002 :
RAZÃO SOCIAL
Petrobrás Distribuidora S/A                               R$ 1.529,85

LUÍS CARLOS FERNANDES AFONSO

Secretário Municipal de Finanças

DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE
ARRECADAÇÃO - DCCA

Expediente Despachado Pela Sr.ª Diretora

Prot. 0019916/02 -- Paulo Sérgio Pinto
Prot. 0019917/02 -- Paulo Sérgio Pinto
Prot. 0019918/02 -- Paulo Sérgio Pinto
Prot. 0019919/02 -- Paulo Sérgio Pinto
Prot. 0019920/02 -- Paulo Sérgio Pinto
Prot. 0019921/02 -- Paulo Sérgio Pinto
Com base nas informações constantes no protocolado, INDEFIRO a expedição da
Certidão por não atender ao disposto nos Art. 151 e 205 do C.T.N.

EDMÉA ROSANI FOGA

Diretora/DCCA

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA COORDENADORIA SETORIAL DE
COBRANÇA AMIGÁVEL

Prot. 0057118/01 -- Luiz Antonio Castro de Jesus
Prot. 0014808/02 -- Thermo King do Brasil Ltda.
Prot. 0015237/02 -- Hunter Douglas do Brasil Ltda.
Compareça o(a) interessado(a) ao DCCA no prazo de 10 (dez) dias, a partir da data
desta publicação, para esclarecimentos. O não comparecimento no prazo
determinado implicará no arquivamento do protocolo.

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA COORDENADORIA SETORIAL DE
ATENDIMENTO, CONTROLE E PROGRAMAÇÃO TRIBUTÁRIA

Prot. 0067304/01 -- Jorge Ap. Ribeiro de Almeida
Prot. 0018429/02 -- Maria do Carmo S. Costa
Compareça o(a) interessado(a) ao DCCA no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da
data desta publicação, para esclarecimentos. O não comparecimento no prazo
determinado implicará no arquivamento do protocolo.
Prot. 0004594/02 -- Regina Otília Pires Barbosa
Compareça o(a) interessado(a) ao DCCA no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da
data desta publicação, de posse dos comprovantes de pagamento do IPTU/99. O não
comparecimento no prazo determinado implicará no arquivamento do protocolo.
Prot. 0013858/02 -- Carlos Manuel Cadavez

Prot. 0013891/02 -- Jaciro Joaquim Nascimento
Compareça o(a) interessado(a) ao DCCA no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da
data desta publicação, de posse dos comprovantes de pagamento do acordo. O não
comparecimento no prazo determinado implicará no arquivamento do protocolo.
Prot. 0015344/02 -- ZC Comércio e Locação de Equipamentos Eletrônicos Ltda.
Compareça o(a) interessado(a) ao DCCA no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da
data desta publicação, de posse dos documentos comprobatórios referente ao
solicitado. O não comparecimento no prazo determinado implicará no arquivamento
do protocolo.

SECRETARIA DE OBRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS

DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

INDEFERIDOS

Prot. 48.384/01 Frontal Engenharia e Comércio Ltda

COMPAREÇA O INTERESSADO

Prot. 10.298/58 Waldemar Jose Strazzacappa

CONCEDIDO PRAZO DE 30 DIAS

Prot. 16.712/02 Sebastião Giacculi

CONCEDIDO PRAZO DE 60 DIAS

Prot. 16.888/02 Jose Luiz Nascimento Ungari

CONCEDIDO PRAZO DE 90 DIAS

Prot. 11.979/02 Mario Bento Tenorio - Prot. 14.059/02 Monte Park Comércio e
Serviços Ltda - Prot. 15.894/02 Mais Serv. Consultoria e Assessoria em Seguros S/C
Ltda - Prot. 15.910/02 Antonio Jose Scalabrini

COMPAREÇAM OS INTERESSADOS NO PRAZO DE 10 DIAS, SITO À
AV. ANCHIETA Nº 200, 2º ANDAR, GUICHE 11, PARA TOMAR CIENCIA

DO EDITAL.

Prot. 40.887/97 Jose Crispim de Arruda                 AIM nº 00894
Prot. 13.028/98 Vandete Maria C Silva Carvalho         AIM nº 00976
Prot. 21.826/98 Antonio Fernandes Neto                 AIM nº 06536

Arqtª. SILVIA FARIA

Diretora Deptº.de Uso e Ocupação do Solo

PELO SR. SECRETÁRIO

De Marta Alicia Cohn de Ruete - Protocolo n.º 56754/01 (anexo:8614/40); ‘‘Defiro o
pedido de transformação em multa a área de 5,10 m2, construída irregularmente’’ ,
De Américo Brasiliense - Protocolo n.º 65499/00(anexo:4672/48); ‘‘Defiro o pedido
de transformação em multa a área de 9,32 m2, construída irregularmente’’ , De
Osvaldo Thadeu Maia Matthes - Protocolo n.º 63302/01(anexo:26340/57); ‘‘Defiro o
pedido de transformação em multa a área de 21,99 m2, construída irregularmente’’ ,
De Arauto Rodrigues de Moraes - Protocolo n.º 69144/01(anexo:24069/62); ‘‘Defiro
o pedido em multa a área de 4,90 m2, construída irregularmente’’ , De Carlos
Eduardo Herrera Braga - Protocolo n.º 72134/01(anexo:29291/99); ‘‘Defiro o pedido
de transformação em multa a área de 2,32 m2, construída irregularmente’’ , De
Camila Dechichi Grossi/Bruna Pennachi Moreira - Protocolo n.º
69821)anexo:64977/99); ‘‘Defiro o pedido de transformação em multa a área de 2,50
m2, construída irregularmente’’ , De Claudimir Gonçalves de Lima - Protocolo n.º
49873/01(anexo:19343/00); ‘‘Defiro o pedido de transformação em multa a área de
2,50 m2, construída irregularmente’’ ,  De Manuel Jesus Martins - Protocolo n.º
75407/01; ‘‘Defiro o pedido de Transformação em multa a área de 6,06 m2,
construída irregularmente’’.

ENG.º PEDRO ANTONIO BIGARDI

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENV. E MEIO AMBIENTE

CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
C M D U

Parecer do CMDU referente ao Estudo de Impacto Ambiental e
Relatório de Impacto do Meio Ambiente (EIA-RIMA) do

Empreendimento Habitacional Parque Prado
O referido empreendimento está sendo implantado na área da antiga Chácara
Eglantina, junto dos bairros Vila Marieta, Jd. Nova Europa, Jd. Campos Sales, Pq.
São Martinho, Jd. das Oliveiras e Fazenda Serra D’ Água.

O empreendimento ocupará duas áreas, sendo uma de 290.140,66m2 e a outra de
945.670,40m2.
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O EIA-RIMA apresentado é resultado de uma exigência do Ministério Público,
estabelecido em um Acordo Judicial firmado em 22 de setembro de 2000. Entendeu
o Ministério Público que a regularização de todo o ciclo de urbanização interna da
Chácara Eglantina, já realizada e a realizar, bem como de suas consequências sobre
o quadrante sudeste deveria se fazer  por meio da extensão dos estudos técnicos
referentes à questão ambiental.
O Parque Prado terá no final de sua implantação, 5750 unidades residenciais,
atendendo uma população de aproximadamente 23.000 habitantes.
A parte do empreendimento a licenciar perfaz 4.958 unidades habitacionais,
correspondendo à 81% do empreendimento Global. A área correspondente é de 50,8
hectares.
O EIA_RIMA elaborado pelo Arquiteto Fuad Jorge Cury e equipe esclarece que os
impactos ambientais serão de pouca relevância, devendo-se à concepção do projeto,
à rede de transportes e ao sistema viário já implantados, além da infra estrutura e dos
equipamentos já previstos. Outros fatores importantes para a pouca significância nos
impactos ambientais, se referem a suavidade na declividade dos terrenos, aos solos
pouco suscetíveis à erosão, à predominância de pastagens e ausência de vegetação
nativa/primitiva preservada.
Medidas mitigadoras:
As medidas mitigadoras propostas neste EIA-RIMA iniciam-se pela implantação de
um projeto paisagístico visando a adequação do empreendimento à paisagem
circundante e o enriquecimento das áreas de preservação permanente com o plantio
de espécies nativas. Outra medida mitigadora é a recuperação da mata ciliar de
forma contínua, nas margens dos córregos ocupando faixa de 30m.
Outro fator impactante é a impermeabilização do solo em função das construções
das edificações. Para mitigação destes efeitos o projeto prevê a construção de áreas
de estacionamento com drenagem interna, somados às áreas verdes a serem
implantadas
Os processos erosivos serão evitados em função da implantação por etapas, dos
cortes e aterros da obra.
Quanto ao abastecimento de água, o empreendimento será implantado por etapas a
ser iniciado em 2002 e concluído em 2016. A demanda de água para a população
total de 23.000 habitantes já se encontra prevista no Plano Diretor de Abastecimento
Municipal elaborado pela SANASA, não acarretando desabastecimento em outros
locais, conforme o RIMA (pag.26).
Quanto aos esgotos domésticos, seu afastamento, tratamento e disposição final, todas
estas obras deverão seguir as normas estabelecidas pela SANASA, DEPRN  e  DAEE.
Abastecimento de água e tratamento de esgotos:
Declara o autor do EIA-RIMA, comprovando com cópias dos dois contratos
assinados com a SANASA, que o empreendedor assumiu o compromisso de
executar a rede de distribuição e abastecimento de água. Quanto ao tratamento de
esgotos, estabeleceu a SANASA a obrigação da empresa Parque Prado de participar
da construção da ETE do Piçarrão. Os dois contratos (nº 96/2406.00. e 99/2915.00.0)
foram integralmente cumpridos segundo a empresa. Foram anexados ao relatório, o
Termo de Recebimento de Obras assinado pela SANASA, uma declaração daquela
empresa de que a firma Cristais Prado Ltda. deverá participar financeiramente da
ampliação do sistema Público de Tratamento de Esgotos implantado no setor de
esgotamento do Piçarrão. A firma também anexou onze demonstrativos de
pagamento à SANASA  totalizando R$ 142.277,32.
Quanto à nova etapa do empreendimento há uma certidão da SANASA datada de
18/12/01 onde aquela empresa esclarece que está aguardando a manifestação do
Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA) em relação ao empreendimento,
para posteriormente estabelecer as obrigações dos empreendedores,  na construção
da ETE do setor Piçarrão, conforme determinado no informe técnico nº 0086-00 da
SANASA. Neste informe, estão especificados todos os parâmetros técnicos para
aprovação dos projetos da obra, do  projeto básico ao executivo.
Quanto à implantação dos sistemas de drenagem de águas pluviais, as obras
implantadas adequaram e estão desassoreando os cursos de água , melhorando
inclusive as condições dos mesmos, conforme RIMA (pag.27).
Quanto aos Resíduos Sólidos. Já existe na região a coleta regular de resíduos
domésticos que deverão ser levados ao Aterro Delta A. O empreendedor se propõe à
organizar um sistema de segregação de resíduos recicláveis, através de programas de
cooperativas e coordenado por ONG’s (pag.27).
Outros riscos de impactos são analisados, tais como a implantação do canteiro de
obras, o sistema de transportes e o viário.
No dia 15 de outubro de 2001 foi realizada uma Audiência Pública coordenada pelo
CONSEMA, no Salão Vermelho da Prefeitura de Campinas, onde foi apresentado o
EIA-RIMA aos interessados, conforme estabelece a legislação em vigor. As
observações e sugestões apresentadas na ocasião foram anotadas e constarão,
segundo os coordenadores da Audiência Pública, do relatório de avaliação do
empreendimento e serão consideradas pelos participantes  daquele Conselho.
Na página 30, há uma tabela de avaliação e análise de impacto ambiental.
O CMDU, com relação aos aspectos urbanísticos, posiciona-se FAVORÁVEL a
este EIA-RIMA, que foi apresentado em reunião do Conselho pelo autor do
Estudo, o Arquiteto Fuad Jorge Cury.

Resta recomendar que após aa avaliações do Estudo pelas instâncias legais
pertinentes, e sua possível aprovação, as autoridades públicas acompanhem a
implantação das obras e as medidas mitigadoras propostas pelo empreendedor ou
pelas autoridades, para que os compromissos sejam realmente cumpridos.
Informamos que toda a documentação fornecida pelo empreendedor  encontra-se arquivada
no CMDU, na Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de
Campinas, no 19º andar do Paço Municipal, e à disposição dos interessados.

Campinas, 22 de março de 2.002

MARCELO HOBEIKA

Presidente

FLÁVIO GORDON

1º Secretário

(29/03, 02 e 03/04)

DELIBERAÇÃO COMDEMA 03,

DE 26 DE MARÇO DE 2002.

O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campinas (COMDEMA - Campinas),
fundamentado no que determina a Lei Municipal 10.841, de 24 de maio de 2001, dando
seqüência à Deliberação COMDEMA nº 01/02 de 19 de fevereiro de 2002, publicada
no Diário Oficial do Município nos dias 23, 26 e 27 de fevereiro de 2002, e tendo
analisado o estado atual dos seus desdobramentos, no que se refere ao Trecho 1 do
Ribeirão das Pedras, delibera em sua reunião ordinária de 26 de março de 2002:
1.Convocar os órgãos responsáveis por licenciamento e fiscalização das atividades e
empreendimentos desenvolvidos no referido trecho, do Governo Municipal (Sociedade
de Abastecimento de Água e Saneamento S/A, Secretarias de Obras, Planejamento e
Meio Ambiente, Saúde) e do Governo Estadual (Secretaria de Meio Ambiente -
Departamento Estadual de Proteção aos Recursos Naturais e Companhia de Tecnologia
de Saneamento Ambiental, Secretaria de Recursos Hídricos - Departamento de Águas e
Energia Elétrica), a apresentar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, documentos
protocolizados para o COMDEMA Campinas onde se relatem o estado da arte e as
providências adotadas em conseqüência à referida deliberação;
2.Não autorizar assinatura do ‘‘termo de declaração e responsabilidade para
liberação de ligação de água e emissão do certificado de conclusão de obra a título
precário, que entre si celebram a Sociedade de Abastecimento de Água e
Saneamento S/A, sob a intervenção e anuência do COMDEMA - Conselho
Municipal de Meio Ambiente, decorrente dos protocolos nº 9523/02 e 9816/02’’;
3.Recomendar ao Poder Executivo Municipal que verifique e aplique, de imediato e
no que couber, a legislação sanitária e ambiental quanto à outorga, controle e
vigilância da qualidade da água e seu padrão de potabilidade para consumo humano
no Empreendimento Parque Dom Pedro Shopping.

CARLOS EDUARDO CANTUSIO ABRAHÃO

Presidente do COMDEMA Campinas

ORDEM DE SERVIÇO N.º 04 / 02 -- INTERNA

Dispõe sobre o Grupo de Desenvolvimento de Aplicativos e Informatização da
SEPLAMA - G.D.A.I.S. e dá outras providências:
O Secretário Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente, no uso das atribuições de seu cargo,

RESOLVE:

1- Fica instituído o Grupo de Desenvolvimento de Aplicativos e Informatização da
SEPLAMA -- G.D.A.I.S., diretamente vinculado ao Secretário Municipal de
Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, constituído por
representantes e respectivos suplentes dos seguintes órgãos: 
- Pelo DIDC ( Departamento de Informação, Documentação e Cadastro), 4(quatro)
representantes respectivamente: Diretor do Departamento de Informação,
Documentação e Cadastro como Coordenador do G.D.A.I.S., 3 representantes do
referido Departamento;
- Pelo DECON (Departamento de Planejamento e Controle Urbano), 1  representante
do referido Departamento e respectivo suplente;
- Pelo DEPLAN (Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Urbano), 1
representante do referido Departamento e respectivo suplente;
- Pelo DMA (Departamento de Meio Ambiente), 1 representante do referido
Departamento e respectivo suplente.
2- O G.D.A.I.S. reunir-se-á periodicamente às terças-feiras, durante período integral.
3- Cabe ao G.D.A.I.S.:
3a- O  desenvolvimento de aplicativos para utilização de bancos de dados gráficos e
alfanuméricos pertinentes a cada área da SEPLAMA;
3b- Promover a integração das informações, procedimentos e fluxos de atividades entre
os Departamentos da SEPLAMA, para disponibilização em rede na SEPLAMA;
3c- Disponibilizar via internet o maior número de informações possíveis de interesse
do Munícipe;
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3d- Definir as prioridades de desenvolvimentos de aplicativos, bem como hardware
e software necessários para elaboração dos trabalhos, a fim de serem utilizados na
Base Cartográfica.
3e- Encaminhar bimestralmente ao Sr. Secretário da SEPLAMA, relatório das
atividades e resultados alcançados pelo Grupo.
4- As demandas de aplicativos deverão ser encaminhadas por escrito pelos Diretores
para o Coordenador do G.D.A.I.S., informando a necessidade da elaboração que será
analisado pelos integrantes do G.D.A.I.S., verificando a possibilidade de execução e
propondo soluções.
5- A manutenção e integridade das informações nos aplicativos elaborados, deverão
ser mantidas e atualizadas pelas áreas dos Departamentos que as produzem.
6- Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data, revogadas as
disposições em contrário. 

Campinas, 25 de março de 2.002

ARAKEM MARTINHO

Secretário Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

SECRET. DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS

EDITAL  001/ 2002 

A Prefeitura Municipal de Campinas (PMC) faz saber que fará realizar, sob a
responsabilidade técnica do Instituto Municipal de Ensino Superior de São Caetano
do Sul - IMES , em local e horário a serem oportunamente divulgados, Concurso
Público para provimento do cargo de Guarda Municipal -- Masculino  e Feminino,
sob a égide da Legislação pertinente e de acordo com as Instruções Especiais que
ficam fazendo parte integrante deste Edital.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

I - DOS CARGOS
1. O Concurso destina-se ao provimento dos cargos de GUARDA MUNICIPAL
MASCULINO e GUARDA MUNICIPAL FEMININO, em caráter efetivo,
relacionados no Anexo I deste Edital, que estejam vagos, que venham a vagar ou a
serem criados no prazo de validade do Concurso.
2. Os salários, jornadas de trabalho, número de vagas, taxas de inscrição, requisitos
legais e tipos de avaliação são os estabelecidos no Anexo I do presente Edital.

II - DOS BENEFÍCIOS 
MENSALISTA (Jornada Semanal)                   VALOR DO BENEFÍCIO
100% - igual ou superior a 30 horas semanais                 R$ 180,00

Convênios opcionais:
* UNIMED                           * Passe transporte
* UNIODONTO                   * Bônus Supermercado  
* Bawer Odontologia            * Bônus Farmácia  

III - DAS INSCRIÇÕES
1 -- Os boletins informativos serão entregues no período de 08 a 19 de abril de 2002,
de Segunda à Sexta-feira, no horário de expediente bancário, nas seguintes agências
do Banco do Brasil:
 - 1515-6 - BARAO GERALDO - RUA HORACIO LEONARDI 50 - BARAO
GERALDO - CAMPINAS (SP)
 - 1227-0 - BONFIM - AV. GOV.PEDRO DE TOLEDO, 1101 -- BONFIM -
CAMPINAS (SP) 
 - 0052-3 - CAMPINAS - RUA DR.COSTA AGUIAR, 626 - 1., 2. E 3. ANDARES
- CENTRO - CAMPINAS (SP) 
 - 1890-2 - CARLOS GOMES - AV. IRMA SERAFINA, 746 - CENTRO -
CAMPINAS (SP)
 - 2857-6 - GLICERIO - AV. FRANCISCO GLICERIO, 1601 - CENTRO -
CAMPINAS (SP)
 - 3551-3 - UNIMART SHOPPING - AV. JOHN BOYD DUNLOP 350 - VILA
SAO BENTO - CAMPINAS (SP) 
1.1. As inscrições  serão recebidas também via Internet através do site:
www.caipimes.com.br
2 - Para inscrever-se o interessado deverá:
2.1. No caso de Inscrição  na rede bancária:
2.1.1. Retirar, numa das agências bancárias do Banco do Brasil, o Boletim
Informativo, contendo o Edital do Concurso e Ficha de Inscrição para pagamento da
taxa de inscrição, de acordo com o Anexo I do presente Edital e preencher a Ficha de
Inscrição com a Taxa correspondente à opção desejada.
2.1.2. Pagar a taxa na rede bancária de compensação (exceto os casos previstos na
Legislação Municipal Nº 10.229/99).
2.1.3. Entregar, obrigatoriamente,  a ficha de inscrição devidamente

preenchida, acompanhada de comprovante de pagamento de taxa, para fins de
validação,  no posto de recebimento das inscrições situado na  Estação FEPASA
-- Rua Floriano Peixoto s/nº Centro Campinas.
2.1.4. O candidato que, mesmo efetuando o pagamento da taxa de inscrição, não
entregar a ficha de inscrição no posto de recebimento, não terá sua inscrição
validade.
2.2. No caso de Inscrição via Internet:
2.2.1. Consultar o Boletim Informativo, preencher a ficha de inscrição e emitir o
boleto com a taxa de inscrição correspondente a opção desejada.
2.3. Pagar a taxa correspondente à inscrição na rede bancária integrada de
compensação (exceto os casos previstos na Legislação Municipal Nº 10.229/99).
3. O pagamento da importância poderá ser efetuado em dinheiro ou cheque do
próprio candidato.
4. Não haverá em hipótese alguma devolução da importância.
5. No caso de inscrição por procuração deverão ser apresentados: o instrumento de
mandato, o documento de identidade do procurador, que se responsabilizará pelo
preenchimento da ficha e o pagamento  da taxa de inscrição. Será exigida uma
procuração para cada candidato no ato da inscrição, a qual ficará retida.
6. O deferimento da inscrição dependerá do correto preenchimento pelo candidato,
do documento da inscrição.
7. Nenhum documento ficará retido no ato da inscrição, exceto o requerimento de
inscrição e a procuração quando for o caso.
8. O preenchimento correto da Ficha de Inscrição, assim como sua devolução no
Posto de arrecadação  da Estação FEPASA -- Rua Floriano Peixoto s/nº Centro
Campinas, será de total responsabilidade do candidato.
9. O candidato ao se inscrever, estará declarando, sob as penas da Lei, satisfazer as
seguintes condições:
a)Ser brasileiro, nato ou naturalizado ou cidadão português a quem foi conferida
igualdade, nas condições previstas no Decreto nº 70.436 de 18/04/72;
b)Possuir altura mínima de 1,70 m., no caso de Guarda Municipal Masculino 
c)Possuir altura mínima de 1,65 m., no caso de Guarda Municipal Feminino
d)Estar no gozo dos seus direitos políticos;
e)Ter a idade mínima de 21  (vinte e um) anos completos no ato da inscrição; 
f)Quando do sexo masculino, haver cumprido as obrigações para com o Serviço
Militar;
g)Não registrar antecedentes criminais;
h)Atender aos requisitos solicitados para o provimento dos cargos, de acordo com o
Anexo I do presente Edital.
i)Não ter sido demitido/ exonerado da Prefeitura Municipal de Campinas por justa
causa ou em decorrência de inquérito administrativo.
j)Estar de acordo com os termos do presente Edital.
10. No ato da inscrição NÃO serão solicitados comprovantes dos requisitos
legais contidos no Anexo I do presente Edital, e das exigências contidas no item
4 deste capítulo. No entanto, será automaticamente desclassificado o candidato
que não os apresentar no ato da posse na Prefeitura Municipal de Campinas,
sendo revogada a sua nomeação.
11. Os candidatos deficientes deverão declarar, quando da inscrição, serem
portadores de deficiência, especificando-a na própria ficha de inscrição, e
submeterem-se, quando convocados, a perícia médica a ser realizada por profissional
de saúde da Prefeitura Municipal de Campinas e que terá decisão terminativa sobre a
qualificação do candidato como deficiente ou não, e o grau de deficiência
capacitante para o exercício do cargo.
11.1 - Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina especializada,
de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos.
11.2 - Não serão considerados como deficiência  visual os distúrbios de acuidade
visual passível de correção. 
12. As pessoas portadoras de deficiência participarão do Concurso em igualdade de
condições com os demais candidatos no que se refere a conteúdo,  avaliação,
classificação, horário e local de realização das provas. 
13. O candidato portador de deficiência, ou aquele que necessitar de condições
especiais para a realização da prova, deverá solicitá-las, na própria ficha de inscrição
disponível nos postos de inscrição, no período de realização das inscrições.
14. O candidato cego ou amblíope deverá solicitar, na própria ficha de inscrição, a
confecção de prova em Braile ou Ampliada especificando o tipo de deficiência e a(s)
opção(ões) em que se inscreveu, durante o período de realização das inscrições.
14.1 - O candidato que não solicitar a prova especial no prazo mencionado não terá a
prova preparada, seja qual for o motivo alegado, estando impossibilitado de realizar
a prova.
14.2 - Aos deficientes visuais, serão oferecidas provas no sistema Braile e suas
respostas deverão ser transcritas também em Braile. Os referidos candidatos deverão
levar para esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção ou máquina
própria. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com
tamanho de letra correspondente a corpo 24.

IV -- DAS FORMAS DE AVALIAÇÃO
1 -- O concurso será realizado em 3 fases: 
1.1. Primeira Fase: Provas Objetivas de Conhecimentos Básicos e  de
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Conhecimentos Específicos.
1.2. Segunda Fase: Aptidão Física;
1.3. Terceira Fase: Avaliação Psicológica
2 -- O conteúdo programático relativo às provas de Conhecimentos Básicos ou
Específicos faz parte integrante do presente Edital (Anexo II).

V -- DOS PROCEDIMENTOS 
1 -  As provas realizar-se-ão exclusivamente no Município de Campinas, em locais,
datas e horários a serem comunicados oportunamente por meio de  listagens afixadas
no saguão da Prefeitura Municipal de Campinas, à Avenida Anchieta, 200; por
publicação dos competentes Editais de convocação no Diário Oficial do Município
de Campinas e por Cartões Informativos que serão encaminhados pelo Correio.
1.1 - O envio dos Cartões tem caráter auxiliar na informação do candidato, não
sendo aceita a alegação de não recebimento como justificativa de ausência ou de
comparecimento em data, local ou horários incorretos, uma vez que a comunicação
oficial dar-se-á através dos editais publicados no Diário Oficial do Município de
Campinas.
1.2 - O candidato que não receber o Cartão Informativo até o 4º (quarto) dia que
antecede à realização das provas, ou não tiver acesso às publicações  do Diário
Oficial do Município de Campinas, poderá ter ciência do local das provas, através de
listas que serão afixadas no saguão do Paço Municipal de Campinas à Avenida
Anchieta, 200, ou através do site www.caipimes.com.br.
2. Não será permitida a prestação de provas fora do local, datas e horários
previamente designados, seja qual for o motivo alegado.
3. - Os eventuais erros de digitação de nome, número do documento de identidade,
etc, deverão ser corrigidos somente no dia das respectivas provas, na própria lista de
presença.
3.1. Caso haja inexatidão na informação relativa à(s) opção(ões) de inscrição(ões), o
candidato deverá entrar em contato com a empresa através do telefone (0XX11)
4224-4834, ou através do e-mail:  caipimes@caipimes.com.br,  antes da realização
das provas.
3.2. Somente será procedida a alteração, na hipótese de que o dado expresso pelo
candidato em sua ficha de inscrição tenha sido transcrito erroneamente para o cartão
informativo ou nas listas.
4 - Somente será admitido à sala de prova o candidato que estiver munido de
documento de identidade original.
4.1 - Serão considerados documentos  de identidade as carteiras e/ou cédulas de
identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela
Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Carteira de Trabalho,
Previdência Social e a Carteira Nacional de Habilitação com foto. Como o
documento não ficará retido, será exigida a apresentação do original.
4.2 - Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins, Protocolos,
Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira de Estudante, Crachás, Identidade
Funcional de natureza  privada, Carteira Nacional de Habilitação sem foto, etc.
4.3 - Os documentos deverão estar em perfeitas condições de forma a permitir, com
clareza, a identificação do candidato.
5 -- Nos termos do parágrafo 3º do artigo 18 da Lei Municipal no. 6.790/91 e,
tratando-se de correção por processo eletrônico, o candidato será identificado na
Folha de Resposta Definitiva.
6 - Os candidatos deverão comparecer ao local da prova pelo menos 30 (trinta)
minutos antes da hora marcada, munidos de cartão de identificação (comprovante de
inscrição) e um dos documentos citados no item 4.1, caneta esferográfica azul ou
preta, lápis preto nº 2 e borracha.
6.1. Os candidatos inscritos como deficientes visuais (cegos) deverão comparecer ao
local da prova munidos de reglete e punção ou máquina específica  e um dos
documentos citados no item 4.1.
7  -  Não será admitido na sala de provas o candidato que se apresentar após o
horário determinado.
7.1 - Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o
atraso ou a ausência do candidato.
8 - O candidato deverá assinalar suas respostas, na Folha de Respostas Definitiva,
com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
8.1 - Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de
uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível.
9 - Será excluído do Concurso o candidato que:
a) apresentar-se após o horário estabelecido ou em local diferente do designado;
b) não comparecer à  prova seja qual for o motivo alegado;
c) não apresentar o documento de identidade exigido;
d) ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal, ou antes, de
decorrida uma hora do início das provas;
e) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros,
notas ou impressos não permitidos ou calculadora;
f) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de
comunicação;
g) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
h) não devolver integralmente o material recebido, exceto a Folha de Respostas
Intermediária.

i) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
j) agir com descortesia em relação aos examinadores e seus auxiliares ou autoridades
presentes.
10 - O candidato ao terminar a prova entregará ao fiscal,  seu caderno de questões,
recebendo, neste ato, a Folha de Respostas Definitiva para transposição das mesmas.
11 - Em hipótese alguma haverá segunda chamada ou vista de provas, em quaisquer
das formas de avaliação, nas diferentes fases do concurso público, seja qual for o
motivo alegado.

VI - DO JULGAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS
1. As provas constantes da 1A. Fase (Conhecimentos Básicos e Conhecimentos
Específicos) serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
1.1. A Prova será estatisticamente avaliada de acordo com o desempenho do grupo
de cada opção a ela submetida. Considera-se grupo o total de candidatos inscritos em
cada opção, presentes à prova.
1.2 Será considerado habilitado o candidato, em cada opção, que obtiver, na prova,
nota igual ou superior a  média do grupo.
1.3 Os candidatos serão listados pela ordem decrescente do valor da nota final, de
acordo com cada Opção.
2. Para Aptidão Física (2ª Fase) serão convocados os candidatos habilitados e melhor
classificados nas provas objetivas (1ª. Fase) até as posições discriminadas a seguir:
Masculino -- até a 1500a  posição
Feminino -- até a 1500a posição
2.1. Havendo empate nesta última posição todos os candidatos serão convocados.
2.2. A Nota de Corte (média do grupo na prova objetiva), será publicada na ocasião
da convocação dos candidatos habilitados, para realização da Aptidão Física.
2.3. Os demais candidatos que não obtiverem classificação suficiente para realização
da Aptidão Física, estarão excluídos automaticamente do Concurso.

VII -- DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA
1 - As provas práticas realizar-se-ão exclusivamente no Município de Campinas, em
locais, datas e horários a serem comunicados oportunamente por meio de listas
afixadas no saguão da Prefeitura Municipal de Campinas, à Avenida Anchieta, 200,
publicação dos competentes Editais de convocação no Diário Oficial do Município
de Campinas e Cartões Informativos que serão encaminhados pelo Correio.
1.1. O envio dos Cartões tem caráter auxiliar na informação do candidato, não sendo
aceita a alegação de não recebimento como justificativa de ausência ou de
comparecimento em data, local ou horários incorretos, uma vez que a comunicação
oficial dar-se-á através dos  editais publicados no Diário Oficial do Município de
Campinas.
1.2 - O candidato que não receber o Cartão Informativo até o 4º (quarto) dia que
antecede à realização das provas, ou não tiver acesso às publicações  do Diário
Oficial do Município de Campinas, poderá ter ciência do local das provas, através de
listas que serão afixadas no saguão do Paço Municipal de Campinas à Avenida
Anchieta, 200, ou através do site www.caipimes.com.br.
2 - Os candidatos deverão comparecer ao local da prova pelo menos 30 (trinta)
minutos antes da hora marcada, munidos de cartão de identificação (comprovante de
inscrição) e um dos documentos citados no item 4.1, do Cap. V - Dos
Procedimentos.
3 - Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o
atraso ou a ausência do candidato.
4 - Será excluído do Concurso o candidato que:
a) apresentar-se após o horário estabelecido ou em local diferente do designado;
b) não comparecer a  prova seja qual for o motivo alegado;
c) não apresentar o documento de identidade exigido;
d) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de
comunicação;
e) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
f) não devolver integralmente o material recebido.
g) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
h) agir com descortesia em relação aos examinadores e seus auxiliares ou
autoridades presentes.

VIII - DO JULGAMENTO DA APTIDÃO FÍSICA
1 - A Prova de Aptidão Física, terá caráter eliminatório e classificatório, e será
avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, considerando-se eliminado o
candidato que nela obtiver nota inferior a 50 (cinqüenta).
1.1 - O candidato não habilitado será excluído do Concurso.

IX -- DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
1. Esta fase tem como objetivo avaliar as condições sócio -- psicológicas exigidas
para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo de GUARDA MUNICIPAL,
sendo de caráter classificatório, com avaliação de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 

X - DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
1 - A nota final do candidato classificado será igual ao total de pontos obtidos nas provas
objetivas, acrescidos dos pontos atribuídos à Aptidão Física e Avaliação Psicológica.
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2 - Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de nota final.
2.1 - Os candidatos que, no ato da inscrição declararam ser portadores de
deficiência, se classificados nas provas, além de figurarem na lista geral de
classificação, terão seus nomes publicados em relação à parte, observada a
respectiva ordem de classificação.
3 -- Em caso de empate na nota final, terá preferência, pela ordem:
- O candidato com maior nota em conhecimentos específicos.
4  -  Por ocasião da convocação, dos candidatos classificados, para preenchimento da
vaga, persistindo o empate na classificação final, os critérios de desempate serão:
 - maior número de filhos, menores de vinte e um anos (maioridade civil);
 - maior idade

XI - DOS RECURSOS
1 - O prazo para interposição de recursos será de até 48 (quarenta e oito) horas após
a divulgação dos resultados de cada etapa, tendo como termo inicial o 1º dia útil
subseqüente.
2 - Os recursos devidamente fundamentados e dirigidos ao Departamento de
Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, deverão ser
entregues pelo candidato ou seu procurador no Protocolo Geral - térreo da Prefeitura
Municipal de Campinas (Av. Anchieta, 200 - Centro).
3 - Admitir-se-á um único recurso para cada candidato, para cada etapa, sendo
desconsiderado recurso de igual teor.
4 - Somente serão apreciados os recursos, interpostos dentro do prazo, expressos em
termos convenientes e que apontarem as circunstâncias que os justifiquem, bem
como tiverem indicados o nome do candidato, número da sua inscrição, documento
de identidade (R.G.), opção (ões) a que está  concorrendo, endereço e telefone para
contato e assinatura.
5 - O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito, sendo considerada,
para tanto, a data do protocolo do mesmo.
6 - Os recursos relacionados às  Provas Objetivas, Práticas e Avaliação
Psicológica, serão encaminhados, pelo Departamento de Recursos Humanos, a
CAIP/IMES que emitirá, por escrito, resposta aos candidatos e enviará cópia
desta, à Secretaria Municipal de Recursos Humanos.
7 - Os pontos relativos a questões das provas eventualmente anuladas serão
atribuídos a todos os candidatos presentes.

XII  - DA HOMOLOGAÇÃO
O resultado final do Concurso será encaminhado à Prefeita Municipal, através do
Secretário Municipal  de Recursos Humanos,  para homologação.

XIII - DO PROVIMENTO DOS CARGOS
1. O provimento dos cargos obedecerá à ordem de classificação dos candidatos
habilitados, e estará sujeito à aprovação do candidato em exames de admissão,
eliminatórios, de saúde e psicológico -- inclusive em relação ao Porte de Arma.
2. Estando apto no Exame Admissional o candidato fará Academia por até 03 (três)
meses, não recebendo ainda o salário e sim um valor menor, correspondente a Bolsa.
A  Fase de Academia será eliminatória
3. A convocação dos classificados para preenchimento das vagas disponíveis, será
feita oficialmente através do Diário Oficial do Município de Campinas
estabelecendo a data, horário e o local para apresentação do candidato.
4.  Perderá os direitos decorrentes do Concurso Público o candidato que:
- não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação;
- não aceitar as condições estabelecidas para o exercício do cargo, pela Prefeitura
Municipal de Campinas (PMC);
- recusar a nomeação ou, consultado e nomeado, deixar de tomar posse ou de entrar
em exercício nos prazos estabelecidos pela legislação municipal vigente;
5 - É facultado à Prefeitura Municipal de Campinas exigir dos candidatos nomeados,
além da documentação prevista no Estatuto dos Funcionários do Município de
Campinas, outros documentos que julgar necessários;

XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1 - A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação tácita das
condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital.
2 - A inexatidão das afirmativas ou irregularidade de documentos ou outras
irregularidades constatadas no decorrer do processo, ainda que verificadas
posteriormente, acarretarão a perda dos direitos decorrentes do Concurso Público.
3 - Cabe à Prefeitura Municipal de Campinas o direito de aproveitar os candidatos
classificados, em número estritamente necessário para o provimento dos cargos
vagos existentes ou que vierem a existir durante o prazo da validade do Concurso,
não havendo, portanto, obrigatoriedade de nomeação total dos aprovados.
4 - De acordo com a legislação vigente, 5% dos cargos vagos existentes serão
destinados a portadores de deficiência compatível com o exercício do cargo:
4.1. - Para cálculo do número de vagas, nos termos deste item, serão desprezadas as
frações inferiores a 0,5 (cinco décimos) e arredondadas para a unidade superior às
frações iguais ou superiores a 0,5 (cinco décimos);
4.2. - Não havendo candidatos aprovados, para o atendimento previsto neste item, os

cargos vagos serão preenchidos por candidatos não portadores de deficiência.
5 - O Prazo de Validade do Concurso será de 01 (um ano), contado da data da
Publicação da Homologação no Diário Oficial do Município de Campinas, podendo
ser prorrogado, uma vez, por igual período.
6 - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos.

Campinas, 27 de março de 2002

JONIVAL FERREIRA CÔRTES

Secretário Municipal de Recursos Humanos

(29/03, 02 e 03/04)

EDITAL 001 /2002   - ANEXO I

DESCRIÇÃO DO CARGO
Percorrer sistematicamente, a zona ou distrito que lhe foi confiado, observando
pessoas e estabelecimentos que lhe pareçam suspeitos, para possibilitar a tomada de
medidas preventivas; auxiliar na atividade policial, desde que devidamente
solicitado e autorizado; auxiliar quando solicitado no controle de tráfego; atuar
emergencialmente em eventos calamitosos, tomando as providências que o caso
requeira; exercer a guarda e vigilância em unidades da P.M.C., para inibir
ocorrências; operar equipamento de rádio, sintonizando diversas frequências e
regulando os instrumentos de tonalidade para receber e transmitir mensagens, em
linguagem convencional ou codificada; registrar mensagens recebidas, anotando em
formulários específicos para encaminhamento; dirigir viaturas, acionando seus
equipamentos, conduzindo-as pelo trajeto determinado de acordo com as regras de
trânsito, e instruções superiores.

ANEXO II 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CB - Português: ortografia oficial, acentuação gráfica; separação de sílabas;
pontuação; pronomes (emprego, colocação, formas pronominais de tratamento),
verbos (tempos, modos, vozes); regências nominal e verbal; concordância (nominal e
verbal). 
Matemática: operações e suas propriedades (adição, subtração, multiplicação,
divisão, e potenciação);  expressões numéricas; equações e sistemas de 1º grau;
sistema métrico decimal (medidas de comprimento, superfície, volume e massa);
medida de tempo; razões e proporções; divisões em partes proporcionais; regra de
três simples; porcentagem; juros simples; sistema monetário.
CE -  Organização Social e Política Brasileira. Ética. Direitos Humanos. Cidadania.
Relações Humanas. Orientação geográfica no Município de Campinas. Análise do
Censo 2000: questões sociais.  Interpretação de texto.

APTIDÃO FÍSICA
A prova de Aptidão Física será composta por uma bateria de aptidão Física geral,
que visa determinar o perfil de aptidão física do candidato a Guarda Municipal em
Campinas.
A prova será constituída de testes, que possuem critérios científicos de validade,
objetividade e reprodutibilidade.
As variáveis mensuradas serão analisadas através de 05 (cinco) testes de aptidão
física, que envolvem as seguintes habilidades motoras a saber, com suas respectivas
conceituações:
1-Agilidade -  Capacidade de mudar de direção no menor tempo possível, com
alteração de seu centro de gravidade, em determinado ritmo e coordenação de
segmentos.
2-Coordenação Motora - Capacidade de executar movimentos com velocidade que
exijam a movimentação conjunta de membros superiores e inferiores em
determinada velocidade.
3-Equilíbrio e Ritmo - Capacidade de executar movimentos sem alteração da performance,
mesmo com mudança do centro de gravidade em determinada velocidade.
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4-Força e Potência Muscular - Capacidade de produzir tensão, resultado da contração
muscular, executado em determinado tempo, levando ao movimento corporal.
5-Aptidão Cardiorrespiratória - Capacidade de utilizar o oxigênio pelos músculos
por pelo menos 03 (três) minutos, em intensidade leve, moderada e intensa. É
resultado da integração dos sistemas cardiovascular e respiratório.  
6-Potência Anaeróbica Analítica - Capacidade de produzir energia e movimentos em

curta e curtíssima duração.

Os candidatos deverão utilizar para a prova a seguinte vestimenta esportiva:
camiseta regata ou com manga
calção esportivo (não será permitido tipo bermuda) 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS

EDITAL  002/2002 

A Prefeitura Municipal de Campinas (PMC) faz saber que fará realizar, sob a
responsabilidade técnica do Instituto Municipal de Ensino Superior de São Caetano
do Sul - IMES , em local e horário a serem oportunamente divulgados, Concurso
Público para provimento de cargos, sob a égide da Legislação pertinente e de acordo
com as Instruções Especiais que ficam fazendo parte integrante deste Edital.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

I - DOS CARGOS
1. O Concurso destina-se ao provimento dos cargos em caráter efetivo, relacionados no
Anexo I deste Edital, que estejam vagos, que venham a vagar ou a serem criados no
prazo de validade do Concurso.
2. Os cargos, salários, jornadas de trabalho, número de vagas, taxas de inscrição,
requisitos legais e tipos de avaliação são os estabelecidos no Anexo I do presente Edital.

II - DOS BENEFÍCIOS 

TABELA DE JORNADA E VALORES
% Mensalistas Médicos Horistas Valores do

(Jornada Semanal) (Horas normais/mês) benefício
100% igual ou superior igual ou superior a 97 180,00 -- salários até R$1600,00

a 30 Hs/Semanais horas. 150,00-- salários superior R$1600,00

50 % igual ou superior igual ou superior a 49 90,00 -- salários até R$1600,00
a 20 Hs/Semanais e inferior a 97 horas 75,00 -- salários superior R$1600,00

MENOR DE 20 Hs/Semanais  OU  MENOR DE 49 HORAS  - SEM DIREITO AO
BENEFÍCIO

Convênios opcionais:
* UNIMED 
* UNIODONTO  
* Bawer - Odontologia  
* Passe transporte 
* Bônus Supermercado  
* Bônus Farmácia

III - DAS INSCRIÇÕES
1 -- Os boletins informativos serão entregues no período de 08 a 19 de abril de 2002,
de Segunda à Sexta-feira, no horário de expediente bancário, nas seguintes agências
do Banco do Brasil:

1515-6 - BARAO GERALDO - RUA HORACIO LEONARDI 50 - BARAO
GERALDO - CAMPINAS (SP)
1227-0 - BONFIM - AV. GOV.PEDRO DE TOLEDO, 1101 -- BONFIM -
CAMPINAS (SP) 
0052-3 - CAMPINAS - RUA DR.COSTA AGUIAR, 626 - 1., 2. E 3. ANDARES -
CENTRO - CAMPINAS (SP) 
1890-2 - CARLOS GOMES - AV. IRMA SERAFINA, 746 - CENTRO -
CAMPINAS (SP)
2857-6 - GLICERIO - AV. FRANCISCO GLICERIO, 1601 - CENTRO -
CAMPINAS (SP)
3551-3 - UNIMART SHOPPING - AV. JOHN BOYD DUNLOP 350 - VILA SAO
BENTO - CAMPINAS (SP) 
1.1. As inscrições  serão recebidas também via Internet através do site:
www.caipimes.com.br
2 - Para inscrever-se o interessado deverá:
2.1. No caso de Inscrição  na rede bancária:
2.1.1. Retirar, numa das agências bancárias do Banco do Brasil, o Boletim
Informativo, contendo o Edital do Concurso e Ficha de Inscrição para pagamento da
taxa de inscrição, de acordo com o Anexo I do presente Edital e preencher a Ficha de
Inscrição com a Taxa correspondente à opção desejada.
2.1.2. Pagar a taxa na rede bancária de compensação (exceto os casos previstos na
Legislação Municipal Nº 10.229/99).
2.1.3. Entregar, obrigatoriamente,  a ficha de inscrição devidamente preenchida,
acompanhada de comprovante de pagamento de taxa, para fins de validação,  no
posto de recebimento das inscrições situado na  Estação FEPASA -- Rua Floriano
Peixoto s/nº Centro Campinas.
2.1.4. O candidato que, mesmo efetuando o pagamento da taxa de inscrição, não
entregar a ficha de inscrição no posto de recebimento, não terá sua inscrição validade.

2.2. No caso de Inscrição via Internet:
2.2.1. Consultar o Boletim Informativo, preencher a ficha de inscrição e emitir o
boleto com a taxa de inscrição correspondente a opção desejada.
2.3. Pagar a taxa correspondente à inscrição na rede bancária integrada de
compensação (exceto os casos previstos na Legislação Municipal Nº 10.229/99).
3. O pagamento da importância poderá ser efetuado em dinheiro ou cheque do
próprio candidato.
4. É permitido ao candidato inscrever-se em mais de uma opção, no máximo de
duas, devendo recolher o valor correspondente a cada inscrição a ser realizada.
5. Não haverá em hipótese alguma devolução da importância.
6. No caso de inscrição por procuração deverão ser apresentados: o instrumento de
mandato, o documento de identidade do procurador, que se responsabilizará pelo
preenchimento da ficha e o pagamento  da taxa de inscrição. Será exigida uma
procuração para cada candidato no ato da inscrição, a qual ficará retida.
7. O deferimento da inscrição dependerá do correto preenchimento pelo candidato,
do documento da inscrição.
8. Nenhum documento ficará retido no ato da inscrição, exceto o requerimento de
inscrição e a procuração quando for o caso.
9. O preenchimento correto da Ficha de Inscrição, assim como sua devolução no
Posto de arrecadação  da Estação FEPASA -- Rua Floriano Peixoto s/nº Centro
Campinas, será de total responsabilidade do candidato.
10.  O candidato ao se inscrever, estará declarando, sob as penas da Lei, satisfazer as
seguintes condições:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português a quem foi    conferida
igualdade, nas condições previstas no Decreto nº 70.436 de 18/04/72;
b) estar no gozo dos seus direitos políticos;
c) ter a idade mínima de 18  (dezoito) anos completos no ato da inscrição; 
d) quando do sexo masculino, haver cumprido as obrigações para com o Serviço
Militar;
e) não registrar antecedentes criminais;
f) atender aos requisitos solicitados para o provimento dos cargos, de acordo com o
Anexo I do presente Edital.
g) não ter sido demitido/ exonerado da Prefeitura Municipal de Campinas por justa
causa ou em decorrência de inquérito administrativo.
h) estar de acordo com os termos do presente Edital.
11. No ato da inscrição NÃO serão solicitados comprovantes dos requisitos legais
contidos no Anexo I do presente Edital, e das exigências contidas no item 4
deste capítulo. No entanto, será automaticamente desclassificado o candidato
que não os apresentar no ato da posse na Prefeitura Municipal de Campinas,
sendo revogada a sua nomeação.
12. Os candidatos deficientes deverão declarar, quando da inscrição, serem
portadores de deficiência, especificando-a na própria ficha de inscrição, e
submeterem-se, quando convocados, a perícia médica a ser realizada por profissional
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de saúde da Prefeitura Municipal de Campinas e que terá decisão terminativa sobre a
qualificação do candidato como deficiente ou não, e o grau de deficiência
capacitante para o exercício do cargo.
12.1 - Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina especializada,
de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos.
12.2 - Não serão considerados como deficiência  visual os distúrbios de acuidade
visual passíveis de correção. 
13.  As pessoas portadoras de deficiência participarão do Concurso em igualdade de
condições com os demais candidatos no que se refere a conteúdo,  avaliação,
classificação, horário e local de realização das provas. 
14.  O candidato portador de deficiência, ou aquele que necessitar de condições
especiais para a realização da prova, deverá solicitá-las, na própria ficha de inscrição
disponível nos postos de inscrição, no período de realização das mesmas.
15.  O candidato cego ou amblíope deverá solicitar, na própria ficha de inscrição, a
confecção de prova em Braile ou Ampliada especificando o tipo de deficiência e a(s)
opção(ões) em que se inscreveu, durante o período de realização das inscrições.
16.1 - O candidato que não solicitar a prova especial no prazo mencionado não terá a prova
preparada, seja qual for o motivo alegado, estando impossibilitado de realizar a mesma.
16.2 - Aos deficientes visuais, serão oferecidas provas no sistema Braile e suas
respostas deverão ser transcritas também em Braile. Os referidos candidatos deverão
levar para esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção ou máquina
própria. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com
tamanho de letra correspondente a corpo 24.

IV -- DAS FORMAS DE AVALIAÇÃO
1 -- O concurso será realizado em 2 fases: 
1.1. Primeira Fase: Provas Objetivas de Conhecimentos Básicos e de Conhecimentos
Específicos.
1.2. Segunda Fase: Provas Práticas para os cargos que exigirem, de acordo com o
Anexo I do presente Edital.
2 -- O conteúdo programático relativo às provas de Conhecimentos Básicos ou
Específicos faz parte integrante do presente Edital (Anexo II).
3 - As Provas Práticas serão embasadas nas Atribuições do Cargo, constantes no
Anexo III do presente Edital.

V -- DOS PROCEDIMENTOS 
1 -  As provas realizar-se-ão exclusivamente no Município de Campinas, em locais,
datas e horários a serem comunicados oportunamente por meio de  listagens afixadas
no saguão da Prefeitura Municipal de Campinas, à Avenida Anchieta, 200; por
publicação dos competentes Editais de convocação no Diário Oficial do Município
de Campinas e por Cartões Informativos que serão encaminhados pelo Correio.
1.1 -  O envio dos Cartões tem caráter auxiliar na informação do candidato, não
sendo aceita a alegação de não recebimento como justificativa de ausência ou de
comparecimento em data, local ou horários incorretos, uma vez que a comunicação
oficial dar-se-á através dos editais publicados no Diário Oficial do Município de
Campinas.
1.2 - O candidato que não receber o Cartão Informativo até o 4º (quarto) dia que
antecede à realização das provas, ou não tiver acesso às publicações  do Diário
Oficial do Município de Campinas, poderá ter ciência do local das provas, através de
listas que serão afixadas no saguão do Paço Municipal de Campinas à Avenida
Anchieta, 200, ou através do site www.caipimes.com.br.
2. Não será permitida a prestação de provas fora do local, datas e horários
previamente designados, seja qual for o motivo alegado.
3. - Os eventuais erros de digitação de nome, número do documento de identidade,
etc, deverão ser corrigidos somente no dia das respectivas provas, na própria lista de
presença.
3.1. Caso haja inexatidão na informação relativa à(s) opção(ões) de inscrição(ões), o
candidato deverá entrar em contato com a empresa através do telefone (0XX11) 4224-4834,
ou através do e-mail :  caipimes@caipimes.com.br,  antes da realização das provas.
3.2. Somente será procedida a alteração, na hipótese de que o dado expresso pelo
candidato em sua ficha de inscrição tenha sido transcrito erroneamente para o cartão
informativo ou nas listas.
4 - Somente será admitido à sala de prova o candidato que estiver munido de
documento de identidade original.
4.1 - Serão considerados documentos  de identidade as carteiras e/ou cédulas de
identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela
Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédulas de Identidade
fornecidas por Ordens ou Conselhos de Classe, que por lei federal valem como
documento de identidade, como por exemplo, as do CREA, OAB, CRC, etc,
Carteira de Trabalho, Previdência Social e a Carteira Nacional de Habilitação com
foto. Como o documento não ficará retido, será exigida a apresentação do original.
4.2 - Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins, Protocolos,
Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira de Estudante, Crachás, Identidade
Funcional de natureza  privada, Carteira Nacional de Habilitação sem foto, etc.
4.3 - Os documentos deverão estar em perfeitas condições de forma a permitir, com
clareza, a identificação do candidato.
5 -- Nos termos do parágrafo 3º do artigo 18 da Lei Municipal no. 6.790/91 e,

tratando-se de correção por processo eletrônico, o candidato será identificado na
Folha de Resposta Definitiva.
6 - Os candidatos deverão comparecer ao local da prova pelo menos 30 (trinta)
minutos antes da hora marcada, munidos de cartão de identificação (comprovante de
inscrição) e um dos documentos citados no item 4.1, caneta esferográfica azul ou
preta, lápis preto nº 2 e borracha.
6.1. Os candidatos inscritos como deficientes visuais (cegos) deverão comparecer ao
local da prova munidos de reglete e punção ou máquina específica  e um dos
documentos citados no item 4.1.
7  -  Não será admitido na sala de provas o candidato que se apresentar após o
horário determinado.
7.1 - Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o
atraso ou a ausência do candidato.
8 - O candidato deverá assinalar suas respostas, na Folha de Respostas Definitiva,
com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
8.1 - Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de
uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível.
9 - Será excluído do Concurso o candidato que:
a) apresentar-se após o horário estabelecido ou em local diferente do designado;
b) não comparecer à  prova seja qual for o motivo alegado;
c) não apresentar o documento de identidade exigido;
d) ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal ou antes de
decorrida uma hora do início das provas;
e) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros,
notas ou impressos não permitidos ou calculadora;
f) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de
comunicação;
g) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
h) não devolver integralmente o material recebido, exceto a Folha de Respostas
Intermediária.
i) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
j) agir com descortesia em relação aos examinadores e seus auxiliares ou autoridades
presentes.
10 - O candidato ao terminar a prova entregará ao fiscal,  seu caderno de questões,
recebendo, neste ato, a Folha de Respostas Definitiva para transposição das mesmas.
11 - Em hipótese alguma haverá segunda chamada ou vista de provas, em quaisquer
das formas de avaliação, nas diferentes fases do concurso público, seja qual for o
motivo alegado.

VI - DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA
1 -- As provas constantes da 1ª fase (conhecimentos básicos e conhecimentos
específicos) serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo
eliminatórias e classificatórias.
2. Para os cargos que NÃO exigirem Prova Prática (Segunda Fase), de acordo
com o Anexo I do presente Edital:
2.1. A Prova será estatisticamente avaliada de acordo com o desempenho do grupo
de cada opção a ela submetida. Considera-se grupo o total de candidatos inscritos em
cada opção, presentes à prova.
2.2. Será considerado habilitado o candidato, em cada opção, que obtiver, na prova,
nota igual ou superior a  média do grupo.
2.3. Os candidatos serão listados pela ordem decrescente do valor da nota final, de
acordo com cada Opção.
3. Para os cargos que exigirem Prova Prática (Segunda Fase), de acordo com o
Anexo I do presente Edital:
3.1. Para os cargos que exigirem Prova Prática (segunda Fase), serão convocados os
candidatos habilitados e melhores classificados nas provas objetivas ( 1ª Fase) até as
posições discriminadas a seguir:
Para o cargo de  Analista de Recursos Humanos Jr.: até a  50ª  posição
Para o cargo de Assistente Administrativo: até a 300ª  posição
Para o cargo de Carpinteiro: até a 20ª posição
Para o cargo de Cozinheiro: até a 150ª posição
Para o cargo de Eletricista: até a 20ª posição
Para o cargo de Encanador: até a 20ª posição
Para o cargo de Marceneiro: até a 20ª posição
Para o cargo de Operador de Caldeira: até a 15ª posição
Para o cargo de Operador de Máquinas Pesadas: até a 30ª posição
Para o cargo de Pintor de Obras: até a 20ª posição
Para o cargo de Serralheiro: até a 20ª posição
Para o cargo de Vidraceiro: até a 15ª posição
3.2. Havendo empate nesta última posição todos os candidatos nesta condição serão
convocados.
3.3. A Nota de Corte  (média do grupo na prova objetiva  em cada opção), será
publicada por ocasião da convocação dos candidatos habilitados, para a realização
das provas práticas. 
3.4. Os demais candidatos que não obtiverem classificação suficiente para realização
da Prova Prática, estarão excluídos automaticamente do Concurso.
VII - DA PROVA PRÁTICA

14 - Diário Oficial do Município Campinas, terça-feira, 02 de abril de 2002



1 - A Prova Prática destina-se a avaliar a experiência prévia do candidato e sua
adequabilidade na execução das tarefas típicas do cargo, de acordo com o Anexo III
do presente Edital.
2 -- Para os cargos de Analista de Recursos Humanos Jr. e Assistente Administrativo,
a prova prática avaliará o conhecimento em digitação de texto e planilha.
3 -  As provas práticas realizar-se-ão exclusivamente no Município de Campinas, em
locais, datas e horários a serem comunicados oportunamente por meio de listas
afixadas no saguão da Prefeitura Municipal de Campinas, à Avenida Anchieta, 200,
publicação dos competentes Editais de convocação no Diário Oficial do Município
de Campinas e Cartões Informativos que serão encaminhados pelo Correio.
3.1. O envio dos Cartões tem caráter auxiliar na informação do candidato, não sendo
aceita a alegação de não recebimento como justificativa de ausência ou de
comparecimento em data, local ou horários incorretos, uma vez que a comunicação
oficial dar-se-á através dos  editais publicados no Diário Oficial do Município de
Campinas.
3.2 - O candidato que não receber o Cartão Informativo até o 4º (quarto) dia que
antecede à realização das provas, ou não tiver acesso às publicações  do Diário
Oficial do Município de Campinas, poderá ter ciência do local das provas, através de
listas que serão afixadas no saguão do Paço Municipal de Campinas à Avenida
Anchieta, 200, ou através do site www.caipimes.com.br.
4 - Os candidatos deverão comparecer ao local da prova pelo menos 30 (trinta)
minutos antes da hora marcada, munidos de cartão de identificação (comprovante de
inscrição) e um dos documentos citados no item 4.1, do Cap. V - Dos
Procedimentos.
5 - Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o
atraso ou a ausência do candidato.
6 - Será excluído do Concurso o candidato que:
a) apresentar-se após o horário estabelecido ou em local diferente do designado;
b) não comparecer a  prova seja qual for o motivo alegado;
c) não apresentar o documento de identidade exigido;
d) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de
comunicação;
e) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
f) não devolver integralmente o material recebido.
g) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
h) agir com descortesia em relação aos examinadores e seus auxiliares ou
autoridades presentes.

VIII - DO JULGAMENTO DA PROVA PRÁTICA
1 - A Prova Prática para os cargos que a exigirem, terá caráter eliminatório e
classificatório, e será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos,
considerando-se eliminado o candidato que nela obtiver nota inferior a 50
(cinqüenta).
1.1 - O candidato não habilitado será excluído do Concurso.

IX - DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
1 - A nota final do candidato classificado será igual ao total de pontos obtidos nas
provas objetivas, e, nos cargos que a exigirem, acrescidos dos pontos atribuídos à
prova prática.
2 - Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de nota final, em lista de
classificação para cada opção.
2.1 - Os candidatos que, no ato da inscrição declararam ser portadores de
deficiência, se classificados nas provas, além de figurarem na lista geral de
classificação, terão seus nomes publicados em relação à parte, observada a
respectiva ordem de classificação.
3 -- Em caso de empate na nota final, terá preferência, pela ordem:
3.1. Para os cargos de Carpinteiro, Cozinheiro, Eletricista, Encanador, Marceneiro,
Operador de Caldeira, Operador de Máquinas Pesadas, Pintor de Obras, Serralheiro
e Vidraceiro:
- O candidato com maior nota na prova prática;
- O candidato com maior nota na prova de conhecimentos específicos.
3.2. Para os cargos de Analista de Recursos Humanos Jr. E Assistente
Administrativo:
- O candidato com maior nota na prova de conhecimentos específicos.
- O candidato com maior nota na prova objetiva (conhecimentos Básicos e específicos)
3.3. Para os cargos de Assistente Social da Saúde Jr., Auxiliar Técnico em
Patologia Clínica, Contador Jr., Economista Jr., Físico em Medicina I,
Servente, Técnico em Radiologia I, Técnico em Radiologia I especializado em
Radioterapia:
- O candidato com maior nota na prova de conhecimentos específicos.
4  -  Por ocasião da convocação, dos candidatos classificados, para preenchimento da
vaga, persistindo o empate na classificação final, os critérios de desempate serão:
- maior número de filhos, menores de vinte e um anos (maioridade civil);

- maior idade.

X - DOS RECURSOS
1 - O prazo para interposição de recursos será de até 48 (quarenta e oito) horas após
a divulgação dos resultados de cada etapa, tendo como termo inicial o 1º dia útil
subseqüente.
2 - Os recursos devidamente fundamentados e dirigidos ao Departamento de
Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, deverão ser
entregues pelo candidato ou seu procurador no Protocolo Geral - térreo da Prefeitura
Municipal de Campinas (Av. Anchieta, 200 Centro).
3 - Admitir-se-á um único recurso para cada candidato, para cada etapa, sendo
desconsiderado recurso de igual teor.
4 - Somente serão apreciados os recursos, interpostos dentro do prazo, expressos em
termos convenientes e que apontarem as circunstâncias que os justifiquem, bem
como tiverem indicados o nome do candidato, número da sua inscrição, documento
de identidade (R.G.), opção (ões) a que está  concorrendo, endereço e telefone para
contato e assinatura.
5 - O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito, sendo considerada,
para tanto, a data do protocolo do mesmo.
6 - Os recursos relacionados às  Provas Objetivas, práticas, serão
encaminhados, pelo Departamento de Recursos Humanos, à CAIP/IMES que
emitirá, por escrito, resposta aos candidatos e enviará cópia desta, à Secretaria
Municipal de Recursos Humanos.
7 - Os pontos relativos a questões das provas eventualmente anuladas serão
atribuídos a todos os candidatos presentes.

XI - DA HOMOLOGAÇÃO
O resultado final do Concurso será encaminhado à Prefeita Municipal, através do
Secretário Municipal  de Recursos Humanos,  para homologação.

XII - DO PROVIMENTO DOS CARGOS
1 - O provimento dos cargos obedecerá a ordem de classificação dos candidatos
aprovados.
2 - A convocação dos classificados para preenchimento das vagas disponíveis, será
feita oficialmente através do Diário Oficial do Município de Campinas
estabelecendo a data, horário e o local para apresentação do candidato.
3 -  Perderá os direitos decorrentes do Concurso Público o candidato que:
- não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação;
- não aceitar as condições estabelecidas para o exercício do cargo, pela Prefeitura
Municipal de Campinas (PMC);
- recusar a nomeação ou, consultado e nomeado, deixar de tomar posse ou de entrar
em exercício nos prazos estabelecidos pela legislação municipal vigente;
4 - É facultado à Prefeitura Municipal de Campinas exigir dos candidatos nomeados,
além da documentação prevista no Estatuto dos Funcionários do Município de
Campinas, outros documentos que julgar  necessários;
5 - Por ocasião da admissão, o candidato será submetido a exame médico, de caráter
eliminatório, para avaliação de sua saúde física e mental.

XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1 - A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação tácita das
condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital.
2 - A inexatidão das afirmativas ou irregularidade de documentos ou outras
irregularidades constatadas no decorrer do processo, ainda que verificadas
posteriormente, acarretarão a perda dos direitos decorrentes do Concurso Público.
3 - Cabe à Prefeitura Municipal de Campinas o direito de aproveitar os
candidatos classificados, em número estritamente necessário para o provimento
dos cargos vagos existentes ou que vierem a existir durante o prazo da validade
do Concurso, não havendo, portanto, obrigatoriedade de nomeação total dos
aprovados.
4 - De acordo com a legislação vigente, 5% dos cargos vagos existentes serão
destinados a portadores de deficiência compatível com o exercício do cargo:
4.1. - Para cálculo do número de vagas, nos termos deste item, serão desprezadas as
frações inferiores a 0,5 (cinco décimos) e arredondadas para a unidade superior às
frações iguais ou superiores a 0,5 (cinco décimos);
4.2. - Não havendo candidatos aprovados, para o atendimento previsto neste item, os
cargos vagos serão preenchidos por candidatos não portadores de deficiência.
5 - O Prazo de Validade do Concurso será de 01 (um ano), contado da data da
Publicação da Homologação no Diário Oficial do Município de Campinas, podendo
ser prorrogado, uma vez, por igual período.
6 - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos.

Campinas, 27 de março de 2002
JONIVAL FERREIRA CÔRTES

Secretário Municipal de Recursos Humanos
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EDITAL  02 /2002    -- ANEXO I
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ANEXO II

PROGRAMA DE PROVA

AA01 - ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS JR.
CB: Motivação: Maslow. Qualidade: Deming. Treinamento e Desenvolvimento;
Cargos e Salários; Plano de Carreira; Avaliação de Desempenho; Higiene, Medicina
e Segurança do Trabalho; Administração de Pessoal -- folha de pagamento; Métodos
Quantitativos -- pesquisa operacional; Racionalização do Trabalho -- fluxo e
otimização na gestão de pessoas; Sociologia aplicada à administração; Cultura e
clima organizacional.
CE: Estatuto do Servidor Municipal de Campinas; Lei Orgânica do Município de
Campinas; Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar 101/00; CLT --
contrato temporário;  
Aspectos sociais: órgão público -- papel da PMC; Interpretação de casos.

AA02 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
CB -- Português: Acentuação gráfica. Ortografia. Divisão silábica. Pontuação.
Porque, por que, por quê, porquê, mal/mau. Adjetivos e substantivos (flexão).
Verbos (tempos, modos e vozes). Pronome (emprego e colocação). Crase.
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Estrutura e formação
das palavras. Sintaxe: termos essenciais, integrantes e acessórios da oração.
Significação das palavras: sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos.
Matemática: Conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e reais: operações e
problemas. Equações de 1o  e 2o graus e sistemas: resolução de problemas. Razão e
proporção e números proporcionais. Regra de 3 simples e composta. Porcentagem e
juros simples e composto. Teoria dos conjuntos. Probabilidade. Medidas de
comprimento, superfície, volume e massa. Medida de tempo. Sistema monetário
brasileiro. Progressão aritmética e geométrica.
CE -- Interpretação de texto. Lei Orgânica do Município de Campinas. Atualidades:
Campinas e Região Metropolitana. Conhecimentos de informática: windows, correio
eletrônico, internet.

AA03 - ASSISTENTE SOCIAL DA SAÚDE JR.
CB: Conhecimentos gerais da profissão. História do Serviço Social. Serviço Social e
formação profissional. Questões sociais decorrentes da realidade família, criança,
adolescente, idoso, deficiente, educação, saúde e previdência do trabalho. Atuação
do Serviço Social na administração de políticas sociais. 

CE: Planejamento, avaliação e monitoramento de serviços, programas e projetos
sociais. Pesquisa Social. Ação comunitária e Movimentos Sociais Contemporâneos.
Participação Popular. Análise do Processo de Trabalho do Assistente Social. Renda e
Trabalho. Globalização. Cooperativismo. Análise da Conjuntura. Ética. Serviço
Social e interdisciplinaridade. Modelos Metodológicos da Ação Comunitária e
Social. A dimensão política da prática profissional. A prática institucional do
Serviço Social / Análise Institucional. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Lei  Federal nº 8.742 d 07 de dezembro de 1993- Organização da Assistência Social.

AA04 - AUXILIAR TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA 
CB/CE: SUS - Princípios e Diretrizes. Noções sobre políticas de saúde no Brasil. Lei
Orgânica da Saúde. Programa ‘‘Paidéia’’ de Saúde da Família. Ética profissional e
responsabilidade. Trabalho em equipe. Coleta de exames laboratoriais: orientação
anterior a coleta - jejum, assepsia, dietas, e a coleta propriamente ditas: técnicas de
punção venosa, coleta de urocultura, bacterioscopia, etc. Tipos de frascos e
anticoagulantes mais utilizados; lavagem e esterilização de material laboratorial;
preparação de urina, parasitologia, bioquímica, sorologia, microbiologia e
hematologia. Noções gerais sobre coagulação, tempo de sangramento, tempo de
coagulação, prova do laço, retração do coágulo, centrifugação e dessoração de
amostras, aliquotagem de amostras, transporte e conservação de amostras, curvas
glicêmicas, tempos, quantidade de glicose a ser administrada, cuidados especiais,
preparo de meios de cultura, coloração de lâminas com diferentes corantes,
montagem e leitura de VHS, manuseio e manutenção de equipamentos como
centrífugas, banhos-maria, estufas, autoclaves, destiladores e deionizadores.

AA05 - CARPINTEIRO 

CB -- Português: ortografia oficial; acentuação; divisão silábica; pontuação; gênero
(masculino/feminino) e número (singular/plural) dos substantivos e adjetivos; concordância
entre adjetivos e substantivos; concordância verbal; interpretação de textos.
Matemática: as quatro operações com números inteiros e fracionários; sistema
métrico decimal         (medidas de comprimento, superfície, volume e de massa);
medidas de tempo; sistema monetário;  resolução de situações-problemas.
CE -- Questões que simulam as atividades da rotina diária do trabalho.
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AA06 - CONTADOR JR. 
CB -- Classificação Orçamentária. Estruturação Orçamentária. Princípios
Orçamentários. Programação Financeira de desembolso (Orçamento   de Caixa)
Execução Orçamentária. Balancetes, Balanço, Relatórios, Prestação de Contas.
Contabilidade Pública e estatística.
CE -- Legislação específica do Município de Campinas:
ISSQN -- Lei n.º 11110/01 -- DOM. de 27/12/01.
IPTU -- Lei n.º 9927/98 -- DOM. de 15/12/98 com as seguintes alterações: Lei n.º
10400/99 (DOM. de 30/12/99); Lei n.º 10736/00 (DOM. de 22/12/00) e Lei n.º
11111/01 (DOM. de 27/12/01).
ITBI -- Lei n.º 11106/01 -- DOM. de 22/12/01.
TFA -- Lei n.º 11105/01 -- DOM. de 22/12/01.
Procedimento administrativo Tributário -- Lei n.º 11109/01 -- DOM. de 27/12/01. 

AA07-COZINHEIRO 
CB -- Português: ortografia oficial; acentuação; divisão silábica; pontuação; gênero
(masculino/feminino) e número (singular/plural) dos substantivos e adjetivos;
concordância entre adjetivos e substantivos; concordância verbal; interpretação de
textos.
Matemática: as quatro operações com números inteiros e fracionários; sistema
métrico decimal         (medidas de comprimento, superfície, volume e de massa);
medidas de tempo; sistema monetário;  resolução de situações-problemas.
CE -- Questões que simulam as atividades da rotina diária do trabalho.

AA08 -- ECONOMISTA JR
CB -- Matemática financeira. Administração e análise financeira: taxa de retorno e
sua decomposição. Análise de custo, volume, lucro. Planejamento financeiro. Custo
de capital. Estrutura de capital. Administração e análise orçamentária. Orçamentos.
Demonstrativo do resultado e do balanço patrimonial. Avaliação do planejamento
orçamentário e relatórios financeiros. 
CE -- Legislação específica do Município de Campinas:
ISSQN -- Lei n.º 11110/01 -- DOM. de 27/12/01.
IPTU -- Lei n.º 9927/98 -- DOM. de 15/12/98 com as seguintes alterações: Lei n.º
10400/99 (DOM. de 30/12/99); Lei n.º 10736/00 (DOM. de 22/12/00) e Lei n.º
11111/01 (DOM. de 27/12/01).
ITBI -- Lei n.º 11106/01 -- DOM. de 22/12/01.
TFA -- Lei n.º 11105/01 -- DOM. de 22/12/01.
Procedimento administrativo Tributário -- Lei n.º 11109/01 -- DOM. de 27/12/01. 
Bases econômicas do Município de Campinas -- Censo 2000.  

AA09 - ELETRICISTA 
CB -- Português: ortografia oficial; acentuação; divisão silábica; pontuação; gênero
(masculino/feminino) e número (singular/plural) dos substantivos e adjetivos;
concordância entre adjetivos e substantivos; concordância verbal; interpretação de
textos.
Matemática: as quatro operações com números inteiros e fracionários; sistema
métrico decimal         (medidas de comprimento, superfície, volume e de massa);
medidas de tempo; sistema monetário;  resolução de situações-problemas.
CE -- Questões que simulam as atividades da rotina diária do trabalho.

AA10 - ENCANADOR 
CB -- Português: ortografia oficial; acentuação; divisão silábica; pontuação; gênero
(masculino/feminino) e número (singular/plural) dos substantivos e adjetivos;
concordância entre adjetivos e substantivos; concordância verbal; interpretação de
textos.
Matemática: as quatro operações com números inteiros e fracionários; sistema
métrico decimal         (medidas de comprimento, superfície, volume e de massa);
medidas de tempo; sistema monetário;  resolução de situações-problemas.
CE -- Questões que simulam as atividades da rotina diária do trabalho.

AA11 - FÍSICO EM MEDICINA I
CB/CE: SUS - Princípios e Diretrizes. Noções sobre políticas de saúde no Brasil. Lei
Orgânica da Saúde  .  Programa ‘‘Paidéia’’ de Saúde da Família. Ética profissional e
responsabilidade. Trabalho em equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. A
estrutura da matéria e radiação. Produção e propriedades dos raios X. Fundamentos
da física nuclear. Máquinas de teleterapia com alta energia e baixa energia. A
absorçao da radiação. As medidas e unidades ligadas à radiação. A qualidade dos
raios X. (HVL, radiação espalhada,...). Interação de rádios X e gama com diferentes
meios. A combinação de campos de radiação para uso clínico em Radioncologia.
Radioterapia rotacional e em 3 dimensões. Absorção de energia em Matéria
Biológica (músculo, ossos, pulmões,...). O uso clínico de radio isótopos. O uso
clínico de braquiterapia com baixa e alta taxa de dose. Proteção radiológica.
Radiobiologia.

AA12 - MARCENEIRO 
CB -- Português: ortografia oficial; acentuação; divisão silábica; pontuação; gênero

(masculino/feminino) e número (singular/plural) dos substantivos e adjetivos;
concordância entre adjetivos e substantivos; concordância verbal; interpretação de
textos.
Matemática: as quatro operações com números inteiros e fracionários; sistema
métrico decimal         (medidas de comprimento, superfície, volume e de massa);
medidas de tempo; sistema monetário;  resolução de situações-problemas.
CE -- Questões que simulam as atividades da rotina diária do trabalho.

AA13- OPERADOR DE CALDEIRA
CB - Português: ortografia oficial; gênero (masculino/feminino) e número
(singular/plural) dos substantivos e adjetivos; concordância entre adjetivos e
substantivos; concordância verbal; interpretação de textos.
Matemática: as quatro operações com números inteiros e fracionários; sistema
métrico decimal         (medidas de comprimento, superfície, volume e de massa);
medidas de tempo; sistema monetário;  resolução de situações-problemas.
CE: SUS - Princípios e Diretrizes. Programa ‘‘Paidéia’’ de Saúde da Família. Ética
profissional e responsabilidade. Trabalho em equipe. Conhecimentos básicos de
eletricidade. Identificação dos elementos, componentes de uma caldeira e suas
funções. Rotina de inspeção, testes e funcionamentos de uma caldeira. Leitura de
instrumentos de medição de pressão e temperatura. Conversão de unidades de
pressão. Noções básicas da norma NBR-13. Noções básicas de prevenção e combate
a incêndio.

AA14 - OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
CB -- Português: Interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Pontuação.
Porque, por que, por quê, porquê, mal/mau. Adjetivos e substantivos (flexão).
Verbos (tempos, modos e vozes). Pronome (emprego e colocação). Concordância
verbal e nominal.  Significação das palavras: sinônimos, antônimos, parônimos e
homônimos.
Matemática: Conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e reais: operações e
problemas. Equações de 1o  e 2o graus e sistemas: resolução de problemas. Razão e
proporção e números proporcionais. Regra de 3 simples e composta. Porcentagem e
juro simples e composto. Teoria dos conjuntos. Probabilidade. Medidas de
comprimento, superfície, volume e massa. Medida de tempo. Sistema monetário
brasileiro. Progressão aritmética e geométrica.
CE -- Conhecimento de mecânica pesada.

AA15 - PINTOR DE OBRAS 
CB -- Português: ortografia oficial; acentuação; divisão silábica; pontuação; gênero
(masculino/feminino) e número (singular/plural) dos substantivos e adjetivos;
concordância entre adjetivos e substantivos; concordância verbal; interpretação de
textos.
Matemática: as quatro operações com números inteiros e fracionários; sistema
métrico decimal         (medidas de comprimento, superfície, volume e de massa);
medidas de tempo; sistema monetário;  resolução de situações-problemas.
CE -- Questões que simulam as atividades da rotina diária do trabalho.

AA16 - SERRALHEIRO
CB -- Português: ortografia oficial; acentuação; divisão silábica; pontuação; gênero
(masculino/feminino) e número (singular/plural) dos substantivos e adjetivos;
concordância entre adjetivos e substantivos; concordância verbal; interpretação de
textos.
Matemática: as quatro operações com números inteiros e fracionários; sistema
métrico decimal         (medidas de comprimento, superfície, volume e de massa);
medidas de tempo; sistema monetário;  resolução de situações-problemas.
CE -- Questões que simulam as atividades da rotina diária do trabalho.

AA17 - SERVENTE
CB -- Português: ortografia oficial; acentuação; divisão silábica; pontuação; gênero
(masculino/feminino) e número (singular/plural) dos substantivos e adjetivos;
concordância entre adjetivos e substantivos; concordância verbal; interpretação de
textos.
Matemática: as quatro operações com números inteiros e fracionários; sistema
métrico decimal         (medidas de comprimento, superfície, volume e de massa);
medidas de tempo; sistema monetário;  resolução de situações-problemas.
CE -- Questões que simulam as atividades da rotina diária do trabalho.

AA18 - TÉCNICO EM RADIOLOGIA I
CB/CE: SUS - Princípios e Diretrizes. Noções sobre políticas de saúde no Brasil. Lei
Orgânica da Saúde. Programa ‘‘Paidéia’’ de Saúde da Família. Ética profissional e
responsabilidade. Trabalho em equipe. Conhecimentos básicos de anatomia e
fisiologia - ossos do crânio, face, coluna, tórax, membros superiores e inferiores,
órgãos do tórax e abdômen. Conhecimentos básicos de equipamentos radiológicos e
seu funcionamento - produção de Raio X, estrutura básica da aparelhagem fixa e
portátil, câmara escura. Exames contrastados. Conhecimentos de técnicas de
utilização do Raio X. Conhecimentos de técnicas de revelação e fixação e de
elementos dos componentes químicos do revelador e fixador. Legislação
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concernente ao operador de Raio X. Riscos e precauções - equipamentos de proteção
individual e coletiva
AA19 - TÉCNICO EM RADIOLOGIA I- ESPECIALIZADO EM
RADIOTERAPIA
CB/CE: SUS - Princípios e Diretrizes. Noções sobre políticas de saúde no Brasil. Lei
Orgânica da Saúde. Programa ‘‘Paidéia’’ de Saúde da Família. Ética profissional e
responsabilidade. Trabalho em equipe. Conhecimentos específicos: Oncologia
básica: Tumores mais freqüentes, estadiamentos, formas de disseminação tumoral,
formas de tratamentos oncológicos, relação com o paciente oncológico,
complicações ligadas à radioterapia. Noções básicas de Física Médica e
Radioatividade: Tipos de radiações, utilização da radioatividade, medidas da
radioatividade, efeitos das radiações no ser humano, proteção radiológica, diferenças
entre equipamentos utilizados. Diferenças entre teleterapia e braquiterapia. Técnicas
em Radioterapia. Anatomia humana básica. Técnica de campos paralelos e opostos.
Técnica de 4 campos pélvicos. Técnica de "mantle" e abdomen para linfomas.
Técnicas para câncer de cabeça e pescoço. Técnicas para tumores do SNC. Técnicas
para tumores urológicos. Técnicas com SSD e SAD. Urgências em radioterapia.
Proteção radiológica. Planejamentos com computadores.

AA20 - VIDRACEIRO
CB -- Português: ortografia oficial; acentuação; divisão silábica; pontuação; gênero
(masculino/feminino) e número (singular/plural) dos substantivos e adjetivos;
concordância entre adjetivos e substantivos; concordância verbal; interpretação de
textos.
Matemática: as quatro operações com números inteiros e fracionários; sistema
métrico decimal         (medidas de comprimento, superfície, volume e de massa);
medidas de tempo; sistema monetário;  resolução de situações-problemas.
CE -- Questões que simulam as atividades da rotina diária do trabalho.

AA21 - MÉDICO I - ANESTESIOLOGISTA - MG
CB/CE: SUS - Princípios e Diretrizes. Noções sobre políticas de saúde no Brasil. Lei
Orgânica da Saúde. Programa ‘‘Paidéia’’ de Saúde da Família. Ética profissional e
responsabilidade. Trabalho em equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos.
Conceitos básicos de Deontologia médica. Fisiologia e fisiopatologia do sistema
cardiovascular respiratório e renal, do sistema digestivo, neurológico e
hematológico. Fisiologia e farmacologia da função neuromuscular. Farmacologia
das drogas venosas e inalatórias em anestesia. Choque e reposição volêmica. Parada
cardíaca e reanimação. Bloqueios espinhais plexo braqAuial e loco-regionais.
Equilíbrio ácido-basico e hidroeletrolítico. Anestesia nas diversas especialidades
cirúrgicas. Ventilação, monitorização e equipamentos de anestesia e UTI. Risco
profissional e medicina legal.

AA22 -- MÉDICO I -  CIRURGIÃO PEDIÁTRICO - MG
CE/CB: SUS - Princípios e Diretrizes. Noções sobre políticas de saúde no Brasil.
Lei Orgânica da Saúde. Programa ‘‘Paidéia’’ de Saúde da Família. Ética profissional
e responsabilidade. Trabalho em equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos.
Abdome agudo. Acesso vasculares. Alterações congênitas do diafragma. Anomalias
congênitas do aparelho urinário e reprodutor. Anomalias congênitas e alterações
funcionais do esôfago, hérnias de hiato. Calculose urinária. Cardiopatias congênitas.
Choque. Cuidados com a criança politraumatizada. Distúrbios hidro-eletrolíticos e
ácidos básicos. Mal formações congênitas dos intestinos. Obstrução urinária.
Patologia cirúrgica da cabeça e pescoço. Patologia cirúrgica do fígado e vias biliares.
Queimaduras. Trauma urológico. Traumas abdominais. Malformações da parede
abdominal, hérnias. Traumatismo torácico. Tumores abdominais. Tumores do
aparelho urinário e reprodutor. Tumores mediastinais. Legislação do SUS.

AA23 -- MÉDICO I - CLÍNICO GERAL
CB/CE: SUS - Princípios e Diretrizes. Noções sobre políticas de saúde no Brasil. Lei
Orgânica da Saúde  . Programa ‘‘Paidéia’’ de Saúde da Família. Ética profissional e
responsabilidade. Trabalho em equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos.
Conceitos básicos de Deontologia médica. . Relação população/serviço de saúde.
Relação paciente/profissional. Comunicação em saúde. Epidemiologia,
fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento das doenças cardiovasculares,
insuficiência cardíaca, arterial periférica e coronariana. Noções de
Eletroencefalografia, arritmias cardíacas, doenças reumáticas, aneurismas de aortas,
tromboses venosas, hipertensão arterial e choque. Pulmonares:7 insuficiência
respiratória aguda, brônquite aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva
crônica, pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia
intersticial, neoplasias. Sistema disgestivo: gastropatias, colecistopatias, diarréia
aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses
intestinais, doenças intestinais, inflamatórias, doença diverticular do cólon, tumores
de cólon. Renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios
hidroeletrolíticos e do sistema ácido-base, nefrolitiase, infecções urinárias.
Metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes melito,
hipotireoidismo, hipertiroidismo, doenças da hipófise e da adrenal. Reumatológicas:
ósteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota, lúpus, eritematoso sistêmico, artrite
infecciosa, doenças do colágeno. Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsias, acidentes

vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias. Psiquiátricas:
alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão. Infecciosas e
transmissíveis: prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças de notificação
compulsória, doenças sexualmente transmissíveis, doença de Chagas,
estreptococcias, estafilococcias, infecções por anaeróbios, toxoplasmose, doenças
fúngicas. Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite
de contato, onicomicoses, infecções bacterianas. Imunológicas: doença do soro,
edema angioneurótico, urticária, anafilaxia. Ortopedia: diagnósticos e condutas nos
traumatismos leves, patologias de coluna, dores agudas e crônicas. Doenças de
notificação compulsória. Saúde do trabalhador: Norma regulamentadora número 7
de notificação de acidente de trabalho (Portaria 3214 de 08/07/78 e Lei 6514 de
22/12/97).

AA 24 -- MÉDICO I -  INTENSIVISTA ADULTO - MG
CB/CE: SUS - Princípios e Diretrizes. Noções sobre políticas de saúde no Brasil. Lei
Orgânica da Saúde  . Programa ‘‘Paidéia’’ de Saúde da Família. Ética profissional e
responsabilidade. Trabalho em equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos.
Conceitos básicos de Deontologia médica. Choque. SARA. Assistência ventilatória.
Obstrução respiratória altaaguda. Insuficiência respiratória aguda, cardíaca e renal
aguda. Distúrbios hidroeletrolíticos, ácido-basico, endocrinológicos e metabólicos.
Septicemia e antibioticoterapia. Drogas vaso ativas. Emergencias neurológicas.
Intoxicações exógenas.

AA25 -- MÉDICO I - INTENSIVISTA PEDIÁTRICO - MG
CB/CE: SUS - Princípios e Diretrizes. Noções sobre políticas de saúde no Brasil. Lei
Orgânica da Saúde  . Programa ‘‘Paidéia’’ de Saúde da Família. Ética profissional e
responsabilidade. Trabalho em equipe. Conceitos básicos de Deontologia médica.
Educação em Saúde: conceitos básicos. Choque. SARA na criança e adolescente.
Assistência ventilatória. Obstrução respiratória altaaguda. Insuficiência respiratória
aguda, cardíaca e renal aguda. Distúrbios hidroeletrolíticos, ácido-basico,
endocrinológicos e metabólicos. Septicemia e antibioticoterapia. Drogas vaso ativas.
Emergencias neurológicas. Intoxicações exógenas.

AA26 - MÉDICO I - OFTALMOLOGISTA 
CB/CE: SUS - Princípios e Diretrizes. Noções sobre políticas de saúde no Brasil. Lei
Orgânica da Saúde  . Programa ‘‘Paidéia’’ de Saúde de Família. Ética profissional e
responsabilidade. Trabalho em equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. .
Relação população/serviço de saúde. Relação paciente/profissional. Comunicação
em saúde. Conceitos básicos de Deontologia médica. Anatomia, histologia e
embriologia da órbita, pálpebras, vias lacrimais, musculatura intrínseca e extrínseca
ocular, conjuntiva, eclera, córnea, cristalino, úvea e retina. Neuroanatomia: vias
ópticas, sistema óculo motor, sistema nervoso autônomo ocular, vias de
sensibilidade ocular e orbital. Fisiologia do olho e da visão. Óptica física e
fisiologia: óptica e vícios de refração, aparelhos ópticos, acuidade visual,
refratometria, afacia, prescrição de óculos, prescrição e adaptação de lentes de
contato. Citologia, microbiologia e imunologia ocular. Propedêutica oftalmológica
geral. Farmacologia e princípios gerais de terapêutica oftalmológica. Patologia e
terapêutica médica e cirúrgica da órbita, pálpebras, conjuntivas, aparelho lacrimal,
córnea, esclera, cristalino, úvea, musculatura extrínseca, retina, vítreo, no glaucoma
e em neurooftalmologia. Urgências em oftalmologia, doenças oculares de caráter
genético. Epidemiologia das doenças oculares. Oftalmologia sanitária. Oftalmologia
preventiva. Transtornos visuais decorrentes de distúrbios metabólicos, sistêmicos e
fatores físicos.

AA27 -- MÉDICO I - ONCOLOGISTA CLÍNICO - MG
CB/CE: SUS - Princípios e Diretrizes. Noções sobre políticas de saúde no Brasil. Lei
Orgânica da Saúde. Programa ‘‘Paidéia’’ de Saúde da Família. Ética profissional e
responsabilidade. Trabalho em equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos.
Conceitos básicos de Deontologia médica. Farmacologia dos quimioterápicos.
Princípios de quimioterapia no tratamento do câncer. Biologia dos tumores. Doenças
tratáveis com Radioterapia. Tumores das mamas e ginecológicos, do sistema nervoso
central, da cabeça e pescoço, urológicos, gastrointestinais, dos pulmões e
mediastino, benignos, ósseos e de partes moles e pediátricos. Linfomas Hodgkin e
não Hodgkin, leucemias. Urgências oncológicas.

AA28 - MÉDICO I - OTORRINOLARINGOLOGISTA
CB/CE: SUS - Princípios e Diretrizes. Noções sobre políticas de saúde no Brasil. Lei
Orgânica da Saúde  . Programa ‘‘Paidéia’’ de Saúde da Família. Ética profissional e
responsabilidade. Trabalho em equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Conceitos básicos
de Deontologia médica. . Relação população/serviço de saúde. Relação paciente/profissional.
Comunicação em saúde. Anamnese, exame clínico e exames especiais em otorrinolaringologia.
Audiologia. O ouvido: embriologia, anatomia e fisiologia. Doenças do ouvido interno, externo,
médio e mastóide. Patologias do nervo facial. O nariz e os seios paranasais. Anatomia e fisiologia
aplicadas. Doenças do nariz. Doenças crônicas e agudas dos seios paranasais. Cefaléia. Nevralgia.
Cavidade bucal, faringe, laringe e pescoço: anatomia e fisiologia. Doenças da cavidade bucal,
distúrbios das glândulas salivares. Doenças da faringe. Distúrbios benignos da laringe, da fala e da
linguagem. Tópicos relativos à cabeça e ao pescoço. Tumores da cabeça e do pescoço. Trauma
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maxilo-facial. Doenças do esôfago e da árvore traqueobrônquica: considerações
endoscópicas e traqueostomia. Cirurgia reconstrutora da face.
AA29 - MÉDICO I - PATOLOGISTA CLÍNICO - MG
AA30 - MÉDICO I - PATOLOGISTA CLÍNICO - Rede
CB/CE:
SUS - Princípios e Diretrizes. Noções sobre políticas de saúde no Brasil. Lei
Orgânica da Saúde. Programa ‘‘Paidéia’’ de Saúde da Família. Ética profissional e
responsabilidade. Trabalho em equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos.
Conceitos básicos de Deontologia médica. Coleta de material. Cuidados da
conservação. Anticoagulantes. Fatores que interferem nos resultados. Princípios
básicos da centrifugação, da microscopia ótica, da espectrofotometria e da contadora
de células. Automação em bioquímica clínica, princípios, critérios para escolha do
aparelho utilizado. Controle de qualidade em bioquímica, hematologia, bacteriologia
e imunologia. Normalidade a valores críticos, sistemas de unidades, testes de
eficiência diagnóstica. Princípios básicos de enzimologia, isoenzimas. Princípios
básicos de enzima imunoensaio. Princípios e técnicas sorológicas, fixação do
complemento, aglutinação, inibição da aglutinação, precipitação, imunofluorência.
Padronização da rotina básica das culturas de urina, fezes, secreções e sangue -
Avaliação da coagulação: técnicas usadas, padronização, expressão de resultados,
indicação dos principais testes, interpretações. Diagnóstico e classificação das
leucemias, Sorologia da Rubéola, Sorologia da sífilis, Chagas, toxoplasmose,
mononucleose, hepatite viral, líquido cefalorraquidiano. Principais determinações
realizadas no exame de rotina, correlação clínico laboratorial. Exames laboratoriais
nas doenças sexualmente transmissíveis. Diagnóstico laboratorial nas doenças
reumáticas. Diagnóstico laboratorial das anemias. Principais marcadores séricos em
doenças tumorais: técnicas e interpretação. Gestão de resíduos. Administração
laboratorial, normas técnicas de vigilância sanitária SV-02. Informatização e
informação laboratorial. Automatização de equipamentos. Conhecimentos básicos de
hormônios e marcadores tumorais. Área física laboratorial e legislação pertinente.
Coleta de líquor e processamento da rotina básica. Gasometria e eletrólitos.
Produtividade. Citometria de fluxo. Programa de qualidade. Programa de acreditação
laboratorial. Arquivo de exames. Provas funcionais com administração de
medicamentos. Normas de biossegurança. Uso de EPIs. Fluxograma para HIV.
ELISA e Western Blot para HIV. Eletroforese de proteínas e hemoglobinas.
Hemoglobinopatias.

AA31 - MÉDICO I - PSIQUIATRA
CB/CE: SUS - Princípios e Diretrizes. Noções sobre políticas de saúde no Brasil. Lei
Orgânica da Saúde  . Programa ‘‘Paidéia’’ de Saúde da Família. Ética profissional e
responsabilidade. Trabalho em equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos.
Conceitos básicos de Deontologia médica. Epidemiologia dos Transtornos Mentais.
Descrições Clínicas e Diretrizes Diagnósticas: transtornos mentais orgânicos,
incluindo sintomáticos; transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso
de substâncias psicoativas; esquizofrenias, transtornos esquizotípicos e delirantes;
transtornos do humor (afetivos); transtornos neuróticos, relacionados ao estresse e
somatiformes; síndromes comportamentais associadas a distúrbios metabólicos
sistêmicos e fatores físicos; transtornos de personalidade e de comportamento em
adultos; retardo mental; transtornos do desenvolvimento psicológico; transtornos
emocionais e de comportamento com início usualmente ocorrendo na infância e
adolescência; transtorno mental não especificado. Psicofarmacologia. Psicoterapias:
individuais / Grupal/ Familiar. Psiquiatria Social e Prevenção. Organização da
atenção em saúde mental.

AA32 - MÉDICO I - RADIOLOGISTA - MG
CB/CE: SUS - Princípios e Diretrizes. Noções sobre políticas de saúde no Brasil. Lei
Orgânica da Saúde. Programa ‘‘Paidéia’’ de Saúde da Família. Ética profissional e
responsabilidade. Trabalho em equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos.
Conceitos básicos de Deontologia médica. Sistema ósteo-muscular. Cérebro
médulo-espinhal. Abdomem e trato gastrointestinal. Tratos urinário e genital
feminino e masculino. Tórax. Face, boca e maxilares. Vascular. Cuidados pré e pós
procedimentos diagnósticos.

AA33 - MÉDICO I - RADIOTERAPEUTA - MG
CB/CE: SUS - Princípios e Diretrizes. Noções sobre políticas de saúde no Brasil. Lei
Orgânica da Saúde. Programa ‘‘Paidéia’’ de Saúde da Família. Ética profissional e
responsabilidade. Trabalho em equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos.
Conceitos básicos de Deontologia médica. Física médica. Radiobiologia. Biologia
dos tumores. Doenças benignas tratáveis com Radioterapia. Tumores das mamas e
ginecológicos, do sistema nervoso central, da cabeça e pescoço, urológicos,
gastrointestinais, dos pulmões e mediastino, benignos, ósseos e de partes moles e
pediátricos. Linfomas Hodgkin e não Hodgkin.

AA34 -- MÉDICO I - SAÚDE DA FAMÍLIA
CB/CE: SUS - Princípios e Diretrizes. Noções sobre políticas de saúde no Brasil. Lei
Orgânica da Saúde  . Programa ‘‘Paidéia’’ de Saúde da Família. Ética profissional e
responsabilidade. Trabalho em equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos.
Conceitos básicos de Deontologia médica. . Relação população/serviço de saúde.
Relação paciente/profissional. Comunicação em saúde. Conceitos fundamentais nas

áreas de atenção ao adulto, a criança e a mulher (diagnóstico e tratamento das
patologias mais prevalentes). Doenças de Notificação Compulsória (prevenção,
diagnóstico e tratamento). Ações de vigilância epidemiológica e imunização.
Diretrizes dos programas de atendimento integral ao adulto, criança e mulher.
Noções básicas de saúde ocupacional. Noções básicas de urgência/ emergência na
prática médica.

AA35 -- MÉDICO I - SAÚDE OCUPACIONAL
CB/CE: SUS - Princípios e Diretrizes. Noções sobre políticas de saúde no Brasil. Lei
Orgânica da Saúde  . Programa ‘‘Paidéia’’ de Saúde da Família. Ética profissional e
responsabilidade. Trabalho em equipe. Informações sobre atividades multi e
interdisciplinares em saúde. Saúde coletiva e do trabalho. Tópicos em saúde mental,
reforma psiquiátrica e rede de reabilitação psicossocial. Modelos de atenção em
saúde e a atuação do Terapeuta Ocupacional na saúde pública. A inserção no
trabalho das pessoas em situação de desvantagem. Saúde mental da criança.
Reabilitação física e inclusão. Atividades e recursos terapêuticos em terapia
ocupacional. Transformação e adaptação de recursos materiais e ambientais. Tópicos
de neurologia adulto e infantil com desenvolvimento motor, cognitivo e sensorial.

EDITAL 002 / 2002 ANEXO III

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

AA01 - ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS JR.
Realizar estudos, pesquisas, levantamentos e diagnósticos  nas áreas de concurso,
recrutamento,  seleção, treinamento, avaliação de desempenho, cargos e salários,
benefícios e rotinas trabalhistas; elaborar projetos, planos e programas na área de
recursos humanos; coordenar o desenvolvimento de projetos, acompanhando sua
operacionalização; emitir pareceres sobre assuntos relacionados a área; elaborar
relatórios, manuais de normas e procedimentos, material didático e de divulgação
das atividades desenvolvidas;

AA02 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Executar atividades gerais de rotina administrativa, preenchendo formulários,
providenciando pagamentos e cópias reprográficas,  operando máquinas,
encaminhando correspondências, coletando dados e informações, realizando cálculos
, redigindo/digitando textos e realizando administração de materiais e de patrimônio;
atender pessoalmente e por meio telefônico, público interno e externo, prestando e
coletando informações; atualizar quadros demonstrativos, tabelas e outros
documentos sob orientação; emitir listagens e relatórios; manter organizado e/ou
atualizar arquivos, fichários e outros;

AA03 - ASSISTENTE SOCIAL DE SAÚDE  JR.
Acolher o usuário, identificando o mesmo, se apresentando e explicando os
procedimentos a serem realizados. Atuar em equipe multiprofissional no
desenvolvimento de projetos terapêuticos em unidades de saúde. Prestar serviços a
indivíduos ou grupos em tratamento de saúde física ou mental, identificando e
analisando seus problemas e necessidades materiais, psíquicas e aplicando processos
básicos de serviço social, visando promover a sua recuperação e sua inclusão social.
Identificar os problemas de origem psicosocial e econômica que interferem  no
tratamento de saúde. Realizar o acompanhameto social individual de pacientes, em
tratamento na instituição, buscando a participação do mesmo no processo de cura, a
manutenção do seu vínculo empregatício e na preservação da unidade familiar.
Participar com a equipe multidisciplinar no processo de alta hospitalar, facilitando o
retorno do usuário ao meio familiar em condições técnicas adequadas. Promover e
organizar a atualização do cadastro dos recursos comunitários, com vistas a sua
democratização e facilidade de acesso dos usuários aos mesmos.  Participar  na
formulação e execução dos programas  de saúde física-mental, promovendo e
divulgando os meios profiláticos, preventivos e assistenciais; prestar serviço de
assistência ao trabalhador com problemas referentes à readaptação profissional,
acompanhando os indivíduos em reabilitação. Contribuir  na criação e
desenvolvimento de espaços de controle social. Facilitar  o acesso e participação do
usuário e seus familiares no processo de tratamento , incentivando o auto-cuidado e
as práticas de educação em saúde. Participar do planejamento, coordenação e
supervisão de atividades desenvolvidas na instituição por estagiários e voluntários.
Atuar a nível comunitário através de ações intersetoriais. 

AA04 - AUXILIAR TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA 
Acolher o usuário, identificando o mesmo, se apresentando e explicando os
procedimentos a serem realizados. Atuar em equipe multiprofissional. Auxiliar o
Técnico de Patologia Clínica e o Analista Clínico em suas funções de estudos,
pesquisas, exames de sangue, urina, fezes, e outros. Auxiliar na coleta e no preparo
de amostras, matéria prima, soluções, reagentes, meios de cultura e outros, para
serem utilizados. Efetuar a montagem e desmontagem de equipamentos simples de
laboratório. Desenvolver atividades auxiliares de laboratório transportando,
preparando, limpando e esterilizando materiais, instrumentos e aparelhos, bem como
a desinfecção de utensílios, pias, bancadas e outros. Zelar pelos instrumentos e

Campinas, terça-feira, 02 de abril de 2002  Diário Oficial do Município - 21



equipamentos para posterior utilização; 

AA05 - CARPINTEIRO 
Atuar na construção, manutenção, conservação e recuperação do patrimônio público,
montando e reparando peças de madeira, utilizando ferramentas manuais e
mecânicas; confeccionar conjuntos ou peças de edificações, compor  tesouras,
armações de telhados, andaimes, armações de portas, janelas, caixilhos e outras
esquadrias;  zelar pela conservação e guarda das  ferramentas e equipamentos
utilizados;

AA06 - CONTADOR JR.
Organizar e dirigir os trabalhos relativos à contabilidade, planejando e orientando
sua execução, de acordo com as exigências legais e administrativas; participar na
elaboração dos planos orçamentários e financeiros e controle geral de patrimônio.

AA07 - COZINHEIRO 
Preparar alimentos e confeccionar refeições, conforme técnicas adequadas para cada
grupo de gêneros alimentícios, aplicando os princípios básicos de limpeza, higiene e
aproveitamento dos alimentos; organizar e controlar depósito de materiais e gêneros
alimentícios, verificando estoque e estado de conservação; zelar pela conservação e
guarda dos utensílios e equipamentos utilizados;

AA08 - ECONOMISTA JR.
Estudar e analisar e dar parecer sobre  previsões de natureza econômica , financeira e
administrativa para determinação de políticas de investimentos e planejamentos de
compra de bens e serviços;  planejar e elaborar programas financeiros e
orçamentário, calculando e especificando receitas e custos durante o período
considerado, para permitir desenvolvimento equilibrado da mesma; examinar fluxo
de caixa durante o período considerado, verificando documentos pertinentes para
mante-lo informado da situação econômico-financeira da empresa; 

AA09 - ELETRICISTA 
Atuar na construção, manutenção, conservação e recuperação do patrimônio público,
montando e reparando instalações elétricas e equipamentos similares; efetuar troca
de fusíveis, lâmpadas, disjuntores e outros componentes elétricos;  zelar pela
conservação e guarda das  ferramentas e equipamentos utilizados;

AA10 - ENCANADOR 
Atuar na construção, manutenção, conservação e recuperação do patrimônio público,
montando e reparando sistemas de tubulações de agua / esgoto, pias, tanques, vasos
sanitários, registros, torneiras, caixas d’água e outros;  zelar pela conservação e
guarda das  ferramentas e equipamentos utilizados;

AA11 - FÍSICO EM MEDICINA I
Acolher o usuário, identificando o mesmo, se apresentando e explicando os
procedimentos a serem realizados. Atuar em equipe multiprofissional no
desenvolvimento de projetos terapêuticos em unidades de saúde. Efetuar cálculos,
planejamentos e dosimetria dos pacientes e dos aparelhos da radioterapia. Executar
tarefas correlatas. Ser apoio de capacitação na sua área específica, quando
necessário. Executar tarefas correlatas.

AA 12 - MARCENEIRO 
Atuar na manutenção, conservação e recuperação do patrimônio público,
confeccionando e reparando móveis e outras  peças de madeira; montar e desmontar
divisórias conforme orientações; zelar pela conservação e guarda das  ferramentas e
equipamentos utilizados;

AA13 - OPERADOR DE CALDEIRA 
Operar, acompanhar o funcionamento e verificar possíveis defeitos das caldeiras
(geradores de vapor) em funcionamento na unidade de serviço. Examinar painel das
caldeiras, trocar fusíveis, visores de garrafa de nível, registro de tubulação, bóias da
caixa de alimentação. Colocar produtos químicos na água e reparar as bombas de
alimentação da caldeira. Retirar ar da bomba de água e da água das caldeiras para
análise. Efetuar descarga de fundo e descarga na garrafa de nível. Testar as válvulas
de segurança. Atuar em equipe multiprofissional. Executar tarefas correlatas.

AA14 - OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 
Operar máquinas providas de pá mecânica, caçamba, rolo compressor e betoneira;
operar máquina escavadeira hidráulica e retro-escavadeira; zelar pela manutenção e
limpeza dos equipamentos que utiliza;

AA15 - PINTOR DE OBRAS 
Atuar na manutenção, conservação e recuperação do patrimônio público, executando
serviços gerais de pintura; providenciar e preparar os materiais que serão
necessários; zelar pela conservação e guarda das  ferramentas e equipamentos
utilizados;

AA16 - SERRALHEIRO 
Atuar na manutenção, conservação e recuperação do patrimônio público,
confeccionando e reparando estruturas metálicas, esquadrias, portas,  grades, vitrais
e peças similares; zelar pela conservação e guarda das  ferramentas e equipamentos
utilizados;

AA17 - SERVENTE 
Efetuar a limpeza e manter em ordem, prédios, pátios, salas, banheiros, vestiários,
cozinhas, e outros locais, varrendo, tirando pó , encerando, limpando , lustrando
móveis, lavando vidraças, e instalações, arrumando  armários, estantes, camas;
proceder a higienização e desinfecção em salas, móveis, objetos e outros
equipamentos; coletar o lixo, recolhendo-o e depositando-o na lixeira; lavar, secar ,
passar e efetuar pequenos consertos em peças de roupas; controlar e distribuir
roupas, sabonetes, escovas e pastas de dentes, papel higiênico; auxiliar no preparo  e
servir café, chá, sucos, lanches e outros; controlar o consumo de materiais e produtos
de limpeza, organizando adequadamente os estoques mínimos;

AA18 - TÉCNICO EM RADIOLOGIA I 
Acolher o usuário, identificando o mesmo, se apresentando e explicando os
procedimentos a serem realizados. Atuar em equipe multiprofissional no
desenvolvimento de projetos terapêuticos em unidades de saúde. Encaminhar
pacientes para sala de exame, tomando todos os cuidados de prevenção e proteção
necessários à realização dos procedimentos. Realizar exames radiológicos
convencionais e contrastados. Auxiliar o médico nos exames especializados. Revelar
exames radiológicos quando necessário. Zelar pela manutenção dos equipamentos
radiológicos, das processadoras e do ambiente de trabalho. Controlar o material de
consumo necessário à prestação do serviço sem interrupção. Executar tarefas
correltas.

AA19 - TÉCNICO EM RADIOLOGIA I C/ ESPECIALIZAÇÃO EM
RADIOTERAPIA
Acolher o usuário, identificando o mesmo, se apresentando e explicando os
procedimentos a serem realizados. Atuar em equipe multiprofissional no
desenvolvimento de projetos terapêuticos em unidades de saúde. Posicionar
diariamente os pacientes portadores de neoplasia nos vários equipamentos de
tratamentos com radiação ionizante. Executar tarefas correlatas.

AA20 - VIDRACEIRO 
Atuar na manutenção, conservação e recuperação do patrimônio público, cortando e
montando vidros, espelhos em portas, janelas, divisórias, moveis e outros; zelar pela
conservação e guarda das  ferramentas e equipamentos utilizados;

AA21 -- MÉDICO I -  ANESTESIOLOGISTA MG
Acolher o usuário, identificando o mesmo, se apresentando e explicando os
procedimentos a serem realizados. Atuar em equipe multiprofissional no
desenvolvimento de projetos terapêuticos em unidades de saúde. Efetuar exames
clínicos, solicitar exames complementares, prescrever e, eventualmente, ministrar
tratamentos, aplicar as leis, regulamentos de saúde pública e métodos de medicina
preventiva. Realizar anamnese e exame físico, preparar clinicamente os pacientes
para cirurgia, acompanhando a evolução no pré, intra e pós-operatório, tratando-a
adequadamente para prevenir intercorrências anestésicas durante e após o ato
cirúrgico, de acordo com cada tipo de intervenção proposta. Realizar assistência
ventilatória em pacientes na Radioterapia e na unidade de Imagem quando
necessário. Preencher prontuários dos pacientes atendidos. Orientar residentes em
treinamento nas unidades, ser apoio de capacitação na sua área específica, quando
necessário. Executar tarefas correlatas.

AA22 - MÉDICO I - CIRURGIÃO PEDIÁTRICO - MG
Avaliar os pacientes encaminhados à sua área planejando e executando as
intervenções cirúrgicas pertinentes em cada caso, bem como estabelecer uma
interação com a família e o paciente no sentido de acolher as necessidades e
co-responsabilizar pelo tratamento. Acompanhar o pré, intra e pós operatório e a
evolução em ambulatório de todas as intervenções sob sua responsabilidade.
Realizar atendimento quando necessário no Pronto Socorro Infantil e Sala de
Emergência do Hospital. 

AA23 - MÉDICO I - CLÍNICO GERAL 
Acolher o usuário, identificando o mesmo, se apresentando e explicando os
procedimentos a serem realizados. Atuar em equipe multiprofissional no
desenvolvimento de projetos terapêuticos em unidades de saúde. Atuar como médico
clínico nas equipes ampliadas do Programa de Saúde da Família ‘‘PAIDÉIA’’,
realizando projeto terapêutico individual/familiar. Realizar procedimentos cirúrgicos
simples. Atender ao acidentado no trabalho. Emitir atestado de óbito. Preencher
prontuários dos pacientes atendidos. Orientar residentes em treinamento nas
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unidades, ser apoio matricial e de capacitação na sua área específica, quando
necessário. Atender os casos de urgências, primeiros socorros, fazendo os
encaminhamentos necessários. Executar tarefas correlatas.
AA24 - MÉDICO  I - INTENSIVISTA ADULTO - MG
Acolher o usuário, identificando o mesmo, se apresentando e explicando os
procedimentos a serem realizados. Atuar em equipe multiprofissional no
desenvolvimento de projetos terapêuticos em unidades de saúde. Prestar assistência
médica ao paciente crítico das diversas unidades. Efetuar exames médicos, fazer
diagnósticos, solicitar exames complementares, prescrever e eventualmente ministrar
tratamentos. Realizar acessos venosos centrais. Instalar e interpretar monitorização,
hemodinâmica invasiva. Realizar reanimação cardiorespiratória. Instalar
marca-passo temporário. Conhecer técnicas de acesso de vias aéreas. Realizar
técnicas de assistência ventilatória e de instalação de diálises peritoneal e catéteres
de hemodiálise. Aplicar protocolo de morte encefálica. Aplicar as leis, regulamentos
de saúde pública e métodos da medicina preventiva. Emitir atestado de óbito.
Preencher prontuários dos pacientes atendidos. Orientar residentes em treinamento
nas unidades, ser apoio de capacitação na sua área específica, quando necessário.
Executar tarefas correlatas.

AA25 - MÉDICO I - INTENSIVISTA PEDIÁTRICO - MG
Acolher o usuário, identificando o mesmo, se apresentando e explicando os
procedimentos a serem realizados. Atuar em equipe multiprofissional no
desenvolvimento de projetos terapêuticos em unidades de saúde. Prestar assistência
médica aos pacientes críticos com afecções da infância e da adolescência e sintomas
correlatos. Efetuar exames médicos, fazer diagnósticos, solicitar exames
complementares, prescrever e eventualmente ministrar tratamentos. Realizar acessos
venosos centrais. Instalar e interpretar monitorização, hemodinâmica invasiva.
Realizar reanimação cardiorespiratória. Instalar marca-passo temporário. Conhecer
técnicas de acesso de vias aéreas. Realizar técnicas de assistência ventilatória e de
instalação de diálises peritoneal e catéteres de hemodiálise. Aplicar protocolo de
morte encefálica. Aplicar as leis, regulamentos de saúde pública e métodos da
medicina preventiva. Emitir atestado de óbito. Preencher prontuários dos pacientes
atendidos. Orientar residentes em treinamento nas unidades, ser apoio de capacitação
na sua área específica, quando necessário.

AA26 - MÉDICO I - OFTALMOLOGISTA
Acolher o usuário, identificando o mesmo, se apresentando e explicando os
procedimentos a serem realizados. Atuar em equipe multiprofissional no
desenvolvimento de projetos terapêuticos em unidades de saúde. Atuar como médico
em ambulatório de especialidades, atendendo pacientes referenciados da rede básica
na área de oftalmologia. Preencher prontuários dos pacientes atendidos. Orientar
residentes em treinamento nas unidades, ser apoio de capacitação na sua área
específica, quando necessário. Executar tarefas correlatas.

AA27 -- MÉDICO I - ONCOLOGISTA CLÍNICO - MG
Acolher o usuário,  identificando o mesmo, se apresentando e explicando os
procedimentos a serem realizados. Atuar em equipe multiprofissional no
desenvolvimento de projetos terapêuticos em unidades de saúde. Prestar assistência
médica especializada aos pacientes oncológicos encaminhados. Esta assistência
inclui consultas, indicação de quimioterapia, prescrição de quimioterápicos,
radioterapia e outros procedimentos necessários, incluindo internação. Efetuar
consulta, checar o diagnóstico, concluir o estadiamento, se necessário indicar ou
contra-indicar o tratamento específico em casos de quimioterapia, de infusão
contínua, ou pacientes com complicações mais graves, realizar a internação desses
pacientes e acompanhá-los durante o período de internação. Emitir atestado de óbito.
Preencher prontuários dos pacientes atendidos. Orientar residentes em treinamento
nas unidades, ser apoio de capacitação na sua área específica, quando necessário.
Executar tarefas correlatas.

AA28 -- MÉDICO I - OTORRINOLARINGOLOGISTA
Acolher o usuário, identificando o mesmo, se apresentando e explicando os
procedimentos a serem realizados. Atuar em equipe multiprofissional no
desenvolvimento de projetos terapêuticos em unidades de saúde. Atuar como médico
em ambulatório de especialidades, atendendo pacientes referenciados da rede básica
na área de otorrinolaringologia. Preencher prontuários dos pacientes atendidos.
Orientar residentes em treinamento nas unidades, ser apoio de capacitação na sua
área específica, quando necessário. Executar tarefas correlatas.  

AA29 -- MÉDICO I - PATOLOGISTA CLÍNICO - MG
AA30 -- MÉDICO I - PATOLOGISTA CLÍNICO
Acolher o usuário, identificando o mesmo, se apresentando e explicando os
procedimentos a serem realizados. Atuar em equipe multiprofissional. Executar e
interpretar provas propedêuticas através de processos físicos, químicos,
físico-químicos, biológicos e morfológicos, com o objetivo de diagnosticar, estadiar
e/ou prognosticar moléstias ou ainda de monitorar a terapêutica, verificar fatores de
risco e levantar dados epidemiológicos; indicar, selecionar e implantar técnicas
apropriadas ao uso cotidiano, executar coletas de atribuição médica, exclusivamente;

acompanhar a evolução tecnológica; implantar e supervisionar o controle de
qualidade interno e externo; assumir a responsabilidade técnica perante os órgãos
regulamentares governamentais e perante ao Conselho Regional de Medicina,
implantar e supervisionar programa de acreditação laboratorial; Executar tarefas
correlatas. 

AA31- MÉDICO I - PSIQUIATRA
Acolher o usuário, identificando o mesmo, se apresentando e explicando os
procedimentos a serem realizados. Planejar, coordenar, executar e avaliar as
atividades de assistência em saúde mental, intervindo terapeuticamente com as
técnicas específicas individuais e/ ou grupais dentro de uma equipe multidisciplinar
nos níveis preventivo, curativo, de reabilitação e reinserção social, de acordo com as
necessidades de sua clientela e conforme o grau de complexidade do equipamento
em que se inserem. Prestar atendimento em clínica geral, quando necessário. Emitir
atestado de óbito. Preencher prontuários dos pacientes atendidos. Orientar residentes
em treinamento nas unidades, ser apoio matricial e de capacitação na sua área
específica, quando necessário. Executar tarefas correlatas.

AA32 - MÉDICO I - RADIOLOGISTA - MG
Acolher o usuário, identificando o mesmo, se apresentando e explicando os
procedimentos a serem realizados. Atuar em equipe multiprofissional no
desenvolvimento de projetos terapêuticos em unidades de saúde. Realizar,
supervisionar e interpretar exames radiológicos, simples e contrastados,
ultrassonográficos, Doppler tomográficos e ressonância magnética em medicina
geral, empregando técnicas especiais para atender às solicitações médicas. Fazer
avaliação clínica, se necessário, antes da realização dos exames complementares,
prescrever e eventualmente, ministrar substâncias necessárias à realização dos
exames para elucidação diagnóstica. Realizar, supervisionar e interpretar exames por
imagem. Emitir laudos e sugestões para novos exames, procurando orientar o
médico solicitante. Participar de reuniões anátomo-clínicas e na elaboração de
protocolos de solicitação de exame. Preencher prontuários dos pacientes atendidos.
Orientar residentes em treinamento nas unidades, ser apoio de capacitação na sua
área específica, quando necessário. Executar tarefas correlatas.

AA33 -- MÉDICO I - RADIOTERAPEUTA - MG
Acolher o usuário, identificando o mesmo, se apresentando e explicando os
procedimentos a serem realizados. Atuar em equipe multiprofissional no
desenvolvimento de projetos terapêuticos em unidades de saúde. Prestar assistência
médica especializada em radioterapia aos pacientes oncológicos. Esta assistência
inclui consultas, planejamento e revisões. Efetuar a consulta, checar o diagnóstico,
concluir o estadiamento, se necessário, indicar e contra-indicar a Radioterapia e,
uma vez indicada, prescrever a finalidade e técnica a ser empregada. Planejar a
Radioterapia indicada nos aparelhos apropriados para cada caso. Este planejamento
deve incluir a delimitação dos campos de Radioterapia externa, a escolha da energia
do feixe, a prescrição da dose final e fracionamento, a previsão para replanejamento,
se houver, o preenchimento adequado da ficha técnica de prescrição e a escolha da
isodose realizada pelo Físico, se houver. Deverá também, realizar consultas
semanais de revisão para averiguação da tolerância ao tratamento. Nas consultas de
revisão, o médico poderá suspender a Radioterapia definitivamente ou
temporariamente, medicar as queixas ou apenas orientar acerca do tratamento e da
doença. Emitir atestado de óbito. Preencher prontuários dos pacientes atendidos.
Orientar residentes em treinamento nas unidades, ser apoio de capacitação na sua
área específica, quando necessário. Executar tarefas correlatas.

AA34 -- MÉDICO I - SAÚDE DA FAMÍLIA
Acolher o usuário, identificando o mesmo, se apresentando e explicando os
procedimentos a serem realizados. Atuar em equipe multiprofissional no
desenvolvimento de projetos terapêuticos em unidades de saúde. Atuar como médico
da família, em equipe de saúde da família, atendendo uma população adscrita,
proporcionando atenção básica nas áreas de clínica médica, pediatria e
ginecologia-obstetrícia. Emitir atestado de óbito. Preencher prontuários dos
pacientes atendidos. Orientar residentes em treinamento nas unidades, ser apoio de
capacitação na sua área específica, quando necessário. Atender os casos de urgência,
primeiros-socorros, fazendo os encaminhamentos necessários. Executar tarefas
correlatas.

AA35 - MÉDICO I - SAÚDE OCUPACIONAL
Diagnosticar e prestar assistência diretamente ao indivíduo portador de agravos
decorrentes do trabalho; avaliar ambientes de trabalho objetivando análise de mapa
de risco para doenças e acidentes do trabalho, buscando intervir no processo saúde --
doença.

CONCURSO PÚBLICO  PARA
PROVIMENTO DE CARGOS

EDITAL  003/ 2002 

A Prefeitura Municipal de Campinas (PMC) faz saber que fará realizar, sob a
responsabilidade técnica do Instituto Municipal de Ensino Superior de São Caetano
do Sul - IMES , em local e horário a serem oportunamente divulgados, Concurso
Público para provimento de cargos, sob a égide da Legislação pertinente e de acordo
com as Instruções Especiais que ficam fazendo parte integrante deste Edital.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

I - DOS CARGOS

1. O Concurso destina-se ao provimento dos cargos em caráter efetivo, relacionados
no Anexo I deste Edital, que estejam vagos, que venham a vagar ou a serem criados
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no prazo de validade do Concurso.
2. Os cargos, salários, jornadas de trabalho, número de vagas, taxas de inscrição,
requisitos legais e tipos de avaliação são os estabelecidos no Anexo I do presente
Edital.

II - DOS BENEFÍCIOS 

TABELA DE JORNADA E VALORES
%             Mensalistas                  Valores do benefício
100%       igual ou superior           180,00 -- salários até R$1600,00
                 a 36 Hs/Semanais         150,00-- salários superior R$1600,00

50 %         igual ou superior           90,00 -- salários até R$1600,00
                  a 20 Hs/Semanais         75,00 -- salários superior R$1600,00

MENOR DE 20 Hs/Semanais     OU     MENOR DE 49 HORAS
SEM DIREITO AO BENEFÍCIO

Convênios opcionais:
* UNIMED 
* UNIODONTO  
* Bawer Odontologia
* Passe transporte 
* Bônus Supermercado  
* Bônus Farmácia  

III - DAS INSCRIÇÕES

1 - As inscrições serão recebidas no período de 08 a 19 de abril de 2002, de Segunda
à Sexta-feira, no horário de expediente bancário, nas seguintes agências do Banco do
Brasil:
1515-6 - BARAO GERALDO - RUA HORACIO LEONARDI 50 - BARAO
GERALDO - CAMPINAS (SP)
1227-0 - BONFIM - AV. GOV.PEDRO DE TOLEDO, 1101 -- BONFIM -
CAMPINAS (SP) 
0052-3 - CAMPINAS - RUA DR.COSTA AGUIAR, 626 - 1., 2. E 3. ANDARES -
CENTRO - CAMPINAS (SP) 
1890-2 - CARLOS GOMES - AV. IRMA SERAFINA, 746 - CENTRO -
CAMPINAS (SP)
2857-6 - GLICERIO - AV. FRANCISCO GLICERIO, 1601 - CENTRO -
CAMPINAS (SP)
3551-3 - UNIMART SHOPPING - AV. JOHN BOYD DUNLOP 350 - VILA SAO
BENTO - CAMPINAS (SP) 
1.1. As inscrições  serão recebidas também via Internet através do site:
www.caipimes.com.br
2 - Para inscrever-se o interessado deverá:
2.1. No caso de Inscrição  na rede bancária:
2.1.1. Retirar, numa das agências bancárias do Banco do Brasil, o Boletim
Informativo, contendo o Edital do Concurso e Ficha de Inscrição para pagamento da
taxa de inscrição, de acordo com o Anexo I do presente Edital e preencher a Ficha de
Inscrição com a Taxa correspondente à opção desejada.
2.1.2. Pagar a taxa na rede bancária de compensação (exceto os casos previstos na
Legislação Municipal Nº 10.229/99).
2.1.3. Entregar, obrigatoriamente,  a ficha de inscrição devidamente preenchida,
acompanhada de comprovante de pagamento de taxa, para fins de validação,  no
posto de recebimento das inscrições situado na  Estação FEPASA -- Rua Floriano
Peixoto s/nº Centro Campinas.
2.1.4. O candidato que, mesmo efetuando o pagamento da taxa de inscrição, não entregar
a ficha de inscrição no posto de recebimento, não terá sua inscrição validade.
2.2. No caso de Inscrição via Internet:
2.2.1. Consultar o Boletim Informativo, preencher a ficha de inscrição e emitir o
boleto com a taxa de inscrição correspondente a opção desejada.
2.3. Pagar a taxa correspondente à inscrição na rede bancária integrada de
compensação (exceto os casos previstos na Legislação Municipal Nº 10.229/99).
3. O pagamento da importância poderá ser efetuado em dinheiro ou cheque do
próprio candidato.
4. É permitido ao candidato inscrever-se em mais de uma opção, no máximo de
duas, devendo recolher o valor correspondente a cada inscrição a ser realizada.
5. Não haverá em hipótese alguma devolução da importância.
6. No caso de inscrição por procuração deverão ser apresentados: o instrumento de
mandato, o documento de identidade do procurador, que se responsabilizará pelo
preenchimento da ficha e o pagamento  da taxa de inscrição. Será exigida uma
procuração para cada candidato no ato da inscrição, a qual ficará retida.
7. O deferimento da inscrição dependerá do correto preenchimento pelo candidato,
do documento da inscrição.
8. Nenhum documento ficará retido no ato da inscrição, exceto o requerimento de
inscrição e a procuração quando for o caso.

9. O preenchimento correto da Ficha de Inscrição, assim como sua devolução no
Posto de arrecadação  da Estação FEPASA -- Rua Floriano Peixoto s/nº Centro
Campinas, será de total responsabilidade do candidato.
10.  O candidato ao se inscrever, estará declarando, sob as penas da Lei, satisfazer as
seguintes condições:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português a quem foi    conferida
igualdade, nas condições previstas no Decreto nº 70.436 de 18/04/72;
b) estar no gozo dos seus direitos políticos;
c) ter a idade mínima de 18  (dezoito) anos completos no ato da inscrição; 
d) quando do sexo masculino, haver cumprido as obrigações para com o Serviço
Militar;
e) não registrar antecedentes criminais;
f) atender aos requisitos solicitados para o provimento dos cargos, de acordo com o
Anexo I do presente Edital.
g) não ter sido demitido/ exonerado da Prefeitura Municipal de Campinas por justa
causa ou em decorrência de inquérito administrativo.
h) estar de acordo com os termos do presente Edital.
11. No ato da inscrição NÃO serão solicitados comprovantes dos requisitos
legais contidos no Anexo I do presente Edital, e das exigências contidas no item
4 deste capítulo. No entanto, será automaticamente desclassificado o candidato
que não os apresentar no ato da posse na Prefeitura Municipal de Campinas,
sendo revogada a sua nomeação.
12.  Os candidatos deficientes deverão declarar, quando da inscrição, serem
portadores de deficiência, especificando-a na própria ficha de inscrição, e
submeterem-se, quando convocados, a perícia médica a ser realizada por profissional
de saúde da Prefeitura Municipal de Campinas e que terá decisão terminativa sobre a
qualificação do candidato como deficiente ou não, e o grau de deficiência
capacitante para o exercício do cargo.
12.1. Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina especializada, de
acordo com os padrões mundialmente estabelecidos.
12.2. Não serão considerados como deficiência  visual os distúrbios de acuidade
visual passíveis de correção. 
13.  As pessoas portadoras de deficiência participarão do Concurso em igualdade de
condições com os demais candidatos no que se refere a conteúdo,  avaliação,
classificação, horário e local de realização das provas. 
14.  O candidato portador de deficiência, ou aquele que necessitar de condições
especiais para a realização da prova, deverá solicitá-las, na própria ficha de inscrição
disponível nos postos de inscrição, no período de realização das mesmas.
15. O candidato cego ou amblíope deverá solicitar, na própria ficha de inscrição, a
confecção de prova em Braile ou Ampliada especificando o tipo de deficiência e a(s)
opção(ões) em que se inscreveu, durante o período de realização das inscrições.
16. 1 - O candidato que não solicitar a prova especial no prazo mencionado não terá
a prova preparada, seja qual for o motivo alegado, estando impossibilitado de
realizar a mesma.
16. 2 - Aos deficientes visuais, serão oferecidas provas no sistema Braile e suas
respostas deverão ser transcritas também em Braile. Os referidos candidatos deverão
levar para esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção ou máquina
própria. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com
tamanho de letra correspondente a corpo 24.

IV -- DAS FORMAS DE AVALIAÇÃO
1 -- O concurso será realizado em 2 fases: 
1.1. Primeira Fase: Provas Objetivas de Conhecimentos Básicos e  de
Conhecimentos Específicos.
1.2. Segunda Fase: Provas Práticas para os cargos que exigirem, de acordo com o
Anexo I do presente Edital.
2 -- O conteúdo programático relativo às provas de Conhecimentos Básicos ou
Específicos faz parte integrante do presente Edital (Anexo II).
3 - As Provas Práticas serão embasadas nas Atribuições do Cargo, constantes no
Anexo III do presente Edital.

V -- DOS PROCEDIMENTOS 
1 -  As provas realizar-se-ão exclusivamente no Município de Campinas, em locais,
datas e horários a serem comunicados oportunamente por meio de  listagens afixadas
no saguão da Prefeitura Municipal de Campinas, à Avenida Anchieta, 200; por
publicação dos competentes Editais de convocação no Diário Oficial do Município
de Campinas e por Cartões Informativos que serão encaminhados pelo Correio.
1.1 - O envio dos Cartões tem caráter auxiliar na informação do candidato, não sendo aceita
a alegação de não recebimento como justificativa de ausência ou de comparecimento em
data, local ou horários incorretos, uma vez que a comunicação oficial dar-se-á através dos
editais publicados no Diário Oficial do Município de Campinas.
1.2 - O candidato que não receber o Cartão Informativo até o 4º (quarto) dia que
antecede à realização das provas, ou não tiver acesso às publicações  do Diário
Oficial do Município de Campinas, poderá ter ciência do local das provas, através de
listas que serão afixadas no saguão do Paço Municipal de Campinas à Avenida
Anchieta, 200, ou através do site www.caipimes.com.br.
2. Não será permitida a prestação de provas fora do local, datas e horários
previamente designados, seja qual for o motivo alegado.
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3. - Os eventuais erros de digitação de nome, número do documento de identidade,
etc, deverão ser corrigidos somente no dia das respectivas provas, na própria lista de
presença.
3.1. Caso haja inexatidão na informação relativa à(s) opção(ões) de inscrição(ões), o
candidato deverá entrar em contato com a empresa através do telefone (0XX11)
4224-4834, ou através do e-mail :  caipimes@caipimes.com.br,  antes da realização
das provas.
3.2. Somente será procedida a alteração, na hipótese de que o dado expresso pelo
candidato em sua ficha de inscrição tenha sido transcrito erroneamente para o cartão
informativo ou nas listas.

4 - Somente será admitido à sala de prova o candidato que estiver munido de
documento de identidade original.
4.1 - Serão considerados documentos  de identidade as carteiras e/ou cédulas de
identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela
Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédulas de Identidade
fornecidas por Ordens ou Conselhos de Classe, que por lei federal valem como
documento de identidade, como por exemplo, as do CREA, OAB, CRC, etc,
Carteira de Trabalho, Previdência Social e a Carteira Nacional de Habilitação com
foto. Como o documento não ficará retido, será exigida a apresentação do original.
4.2 - Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins, Protocolos,
Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira de Estudante, Crachás, Identidade
Funcional de natureza  privada, Carteira Nacional de Habilitação sem foto, etc.
4.3 - Os documentos deverão estar em perfeitas condições de forma a permitir, com
clareza, a identificação do candidato.

5 -- Nos termos do parágrafo 3º do artigo 18 da Lei Municipal no. 6.790/91 e,
tratando-se de correção por processo eletrônico, o candidato será identificado na
Folha de Resposta Definitiva.

6 - Os candidatos deverão comparecer ao local da prova pelo menos 30 (trinta)
minutos antes da hora marcada, munidos de cartão de identificação (comprovante de
inscrição) e um dos documentos citados no item 4.1, caneta esferográfica azul ou
preta, lápis preto nº 2 e borracha.
6.1. Os candidatos inscritos como deficientes visuais (cegos) deverão comparecer ao
local da prova munidos de reglete e punção ou máquina específica  e um dos
documentos citados no item 4.1.

7  -  Não será admitido na sala de provas o candidato que se apresentar após o
horário determinado.
7.1 - Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o
atraso ou a ausência do candidato.

8 - O candidato deverá assinalar suas respostas, na Folha de Respostas Definitiva,
com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
8.1 - Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de
uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível.

9 - Será excluído do Concurso o candidato que:
a) apresentar-se após o horário estabelecido ou em local diferente do designado;
b) não comparecer à  prova seja qual for o motivo alegado;
c) não apresentar o documento de identidade exigido;
d) ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal ou antes de
decorrida uma hora do início das provas;
e) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros,
notas ou impressos não permitidos ou calculadora;
f) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de
comunicação;
g) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
h) não devolver integralmente o material recebido, exceto a Folha de Respostas
Intermediária.
i) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
j) agir com descortesia em relação aos examinadores e seus auxiliares ou autoridades
presentes.
     
10 - O candidato ao terminar a prova entregará ao fiscal,  seu caderno de questões,
recebendo, neste ato, a Folha de Respostas Definitiva para transposição das mesmas.

11 - Em hipótese alguma haverá segunda chamada ou vista de provas, em quaisquer
das formas de avaliação, nas diferentes fases do concurso público, seja qual for o
motivo alegado.

VI - DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA

1 -- As provas constantes da 1ª fase (conhecimentos básicos e conhecimentos
específicos) serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo
eliminatórias e classificatórias.

2. Para os cargos que NÃO exigirem Prova Prática (Segunda Fase), de acordo
com o Anexo I do presente Edital:

2.1. A Prova será estatisticamente avaliada de acordo com o desempenho do grupo
de cada opção a ela submetida. Considera-se grupo o total de candidatos inscritos em
cada opção, presentes à prova.

2.2. Será considerado habilitado o candidato, em cada opção, que obtiver, na prova,
nota igual ou superior a  média do grupo.

2.3. Os candidatos serão listados pela ordem decrescente do valor da nota final, de
acordo com cada Opção.

3. Para os cargos que exigirem Prova Prática (Segunda Fase), de acordo com o
Anexo I do presente Edital:

3.1. Para os cargos que exigirem Prova Prática (segunda Fase), serão convocados os
candidatos habilitados e melhores classificados nas provas objetivas ( 1ª Fase) até as
posições discriminadas a seguir:
Para o cargo de Administrador Jr.: até a  50ª posição
Para o cargo de Motorista: até a  50ª posição
Para o cargo de Motorista de Ambulância: até a 50ª posição
Para o cargo de Pedreiro: até a  50ª posição
Para o cargo de Programador de Micro computador jR: até a 30ª posição
Para o cargo de Recepcionista: até a  60ª posição
Para o cargo de Salva Vidas: até a  30ª posição

3.2. Havendo empate nesta última posição todos os candidatos nesta condição serão
convocados.

3.3. A Nota de Corte  (média do grupo na prova objetiva  em cada opção), será
publicada por ocasião da convocação dos candidatos habilitados, para a realização
das provas práticas. 

3.4. Os demais candidatos que não obtiverem classificação suficiente para realização
da Prova Prática, estarão excluídos automaticamente do Concurso.

VII - DA  PROVA PRÁTICA

1 - A Prova Prática destina-se a avaliar a experiência prévia do candidato e sua
adequabilidade na execução das tarefas típicas do cargo, de acordo com o Anexo III
do presente Edital.

2 -- Para os cargos de Administrador Jr. e Recepcionista, a prova prática avaliará o
conhecimento em digitação de texto e planilha.

3 -  As provas práticas realizar-se-ão exclusivamente no Município de Campinas, em
locais, datas e horários a serem comunicados oportunamente por meio de listas
afixadas no saguão da Prefeitura Municipal de Campinas, à Avenida Anchieta, 200,
publicação dos competentes Editais de convocação no Diário Oficial do Município
de Campinas e Cartões Informativos que serão encaminhados pelo Correio.
3.1. O envio dos Cartões tem caráter auxiliar na informação do candidato, não sendo
aceita a alegação de não recebimento como justificativa de ausência ou de
comparecimento em data, local ou horários incorretos, uma vez que a comunicação
oficial dar-se-á através dos  editais publicados no Diário Oficial do Município de
Campinas.
3.2 - O candidato que não receber o Cartão Informativo até o 4º (quarto) dia que
antecede à realização das provas, ou não tiver acesso às publicações  do Diário
Oficial do Município de Campinas, poderá ter ciência do local das provas, através de
listas que serão afixadas no saguão do Paço Municipal de Campinas à Avenida
Anchieta, 200, ou através do site  da empresa www.caipimes.com.br

4 - Os candidatos deverão comparecer ao local da prova pelo menos 30 (trinta)
minutos antes da hora marcada, munidos de cartão de identificação (comprovante de
inscrição) e um dos documentos citados no item 4.1, do Cap. V - Dos
Procedimentos.

5 - Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o
atraso ou a ausência do candidato.

6 - Será excluído do Concurso o candidato que:
a) apresentar-se após o horário estabelecido ou em local diferente do designado;
b) não comparecer a  prova seja qual for o motivo alegado;
c) não apresentar o documento de identidade exigido;
d) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de
comunicação;
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e) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
f) não devolver integralmente o material recebido.
g) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
h) agir com descortesia em relação aos examinadores e seus auxiliares ou
autoridades presentes.

VIII - DO JULGAMENTO DA PROVA PRÁTICA

1 - A Prova Prática para os cargos que a exigirem, terá caráter eliminatório e
classificatório, e será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos,
considerando-se eliminado o candidato que nela obtiver nota inferior a 50
(cinqüenta).
1.1 - O candidato não habilitado será excluído do Concurso.

IX - DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS

1 - A nota final do candidato classificado será igual ao total de pontos obtidos nas
provas objetivas, e, nos cargos que a exigirem, acrescidos dos pontos atribuídos à
prova prática.

2 - Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de nota final, em lista de
classificação para cada opção.
2.1 - Os candidatos que, no ato da inscrição declararam ser portadores de
deficiência, se classificados nas provas, além de figurarem na lista geral de
classificação, terão seus nomes publicados em relação à parte, observada a
respectiva ordem de classificação.

3 -- Em caso de empate na nota final, terá preferência, pela ordem:

3.1. Para os cargos de Motorista, Motorista de Ambulância, Pedreiro, Programador
de Micro Computador e Salva Vidas:
- O candidato com maior nota na prova prática;
- O candidato com maior nota na prova de conhecimentos específicos.

3.2. Para os cargos de Administrador Jr. e Recepcionista:
- O candidato com maior nota na prova de conhecimentos específicos.
- O candidato com maior nota na prova objetiva ( conhecimentos básicos e
específicos).

3.3. Para os cargos de Agente Cultural Jr., Ajudante de Manutenção, Analista
Clínico I, Analista de Sistemas Jr. , Assistente Social Jr., Auxiliar de Farmácia,
Auditor Fiscal Tributário Jr., Desenhista Projetista Jr., Enfermeiro I,
Engenheiro Eletricista Jr., Engenheiro de Segurança do Trabalho Jr.,
Farmacêutico Jr., Fisioterapeuta I, Fonoaudiólogo I, Instrutor de Práticas
Desportivas Jr., Jornalista Jr., Nutricionista Jr., Procurador Jr., Técnico
Agrimensor Jr., Técnico em Enfermagem I, Técnico em Higiene Dental I,
Terapeuta Ocupacional I:
- O candidato com maior nota na prova de conhecimentos específicos.

4  -  Por ocasião da convocação, dos candidatos classificados, para preenchimento da
vaga, persistindo o empate na classificação final, os critérios de desempate serão:
- maior número de filhos, menores de vinte e um anos (maioridade civil)
- maior idade.

X - DOS RECURSOS

1 - O prazo para interposição de recursos será de até 48 (quarenta e oito) horas após
a divulgação dos resultados de cada etapa, tendo como termo inicial o 1º dia útil
subseqüente.

2 - Os recursos devidamente fundamentados e dirigidos ao Departamento de
Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, deverão ser
entregues pelo candidato ou seu procurador no Protocolo Geral - térreo da Prefeitura
Municipal de Campinas (Av. Anchieta, 200 - Centro).

3 - Admitir-se-á um único recurso para cada candidato, para cada etapa, sendo
desconsiderado recurso de igual teor.

4 - Somente serão apreciados os recursos, interpostos dentro do prazo, expressos em
termos convenientes e que apontarem as circunstâncias que os justifiquem, bem
como tiverem indicados o nome do candidato, número da sua inscrição, documento
de identidade (R.G.), opção (ões) a que está  concorrendo, endereço e telefone para

contato e assinatura.

5 - O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito, sendo considerada,
para tanto, a data do protocolo do mesmo.

6 - Os recursos relacionados às  Provas Objetivas, práticas, serão encaminhados,
pelo Departamento de Recursos Humanos, à CAIP/IMES que emitirá, por escrito,
resposta aos candidatos e enviará cópia desta, à Secretaria Municipal de Recursos
Humanos.

7 - Os pontos relativos a questões das provas eventualmente anuladas serão
atribuídos a todos os candidatos presentes.

XI - DA HOMOLOGAÇÃO

O resultado final do Concurso será encaminhado à Prefeita Municipal, através do
Secretário Municipal  de Recursos Humanos,  para homologação.

XII - DO PROVIMENTO DOS CARGOS

1 - O provimento dos cargos obedecerá a ordem de classificação dos candidatos
aprovados.

2 - A convocação dos classificados para preenchimento das vagas disponíveis, será
feita oficialmente através do Diário Oficial do Município de Campinas
estabelecendo a data, horário e o local para apresentação do candidato.

3 -  Perderá os direitos decorrentes do Concurso Público o candidato que:
- não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação;
- não aceitar as condições estabelecidas para o exercício do cargo, pela Prefeitura
Municipal de Campinas (PMC);
- recusar a nomeação ou, consultado e nomeado, deixar de tomar posse ou de entrar
em exercício nos prazos estabelecidos pela legislação municipal vigente;

4 - É facultado à Prefeitura Municipal de Campinas exigir dos candidatos nomeados,
além da documentação prevista no Estatuto dos Funcionários do Município de
Campinas, outros documentos que julgar  necessários;

5 - Por ocasião da admissão, o candidato será submetido a exame médico, de caráter
eliminatório, para avaliação de sua saúde física e mental.
XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1 - A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação tácita das
condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital.

2 - A inexatidão das afirmativas ou irregularidade de documentos ou outras
irregularidades constatadas no decorrer do processo, ainda que verificadas
posteriormente, acarretarão a perda dos direitos decorrentes do Concurso Público.

3 - Cabe à Prefeitura Municipal de Campinas o direito de aproveitar os
candidatos classificados, em número estritamente necessário para o provimento
dos cargos vagos existentes ou que vierem a existir durante o prazo da validade
do Concurso, não havendo, portanto, obrigatoriedade de nomeação total dos
aprovados.

4 - De acordo com a legislação vigente, 5% dos cargos vagos existentes serão
destinados a portadores de deficiência compatível com o exercício do cargo:
4.1. - Para cálculo do número de vagas, nos termos deste item, serão desprezadas as
frações inferiores a 0,5 (cinco décimos) e arredondadas para a unidade superior às
frações iguais ou superiores a 0,5 (cinco décimos);
4.2. - Não havendo candidatos aprovados, para o atendimento previsto neste item, os
cargos vagos serão preenchidos por candidatos não portadores de deficiência.

5 - O Prazo de Validade do Concurso será de 01 (um ano), contado da data da
Publicação da Homologação no Diário Oficial do Município de Campinas, podendo
ser prorrogado, uma vez, por igual período.

6 - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Recursos
Humanos.

Campinas, 27 de março de 2002

JONIVAL FERREIRA CÔRTES

Secretário Municipal de Recursos Humanos
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EDITAL 003 /2002   -- ANEXO I
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ANEXO II - PROGRAMA DE PROVA

BB01 - ADMINISTRADOR JR.
CB: Teorias Administrativas: Clássica/científica, Relações Humanas,
Comportamental, Burocrática e Desenvolvimento Organizacional.
Organização e Métodos: fluxos e otimização; Matemática financeira -- métodos
quantitativos; Teorias econômicas -- micro e macro, nexo econômico. Contabilidade.
Administração departamental -- Financeiro, recursos Humanos, Industrial/produção,
Comercial/Marketing.
Legislação Trabalhista e Tributária -- direito público e privado.
CE: Estatuto do Servidor Municipal de Campinas; Lei Orgânica do Município de
Campinas; Lei de Responsabilidade Fiscal -- Lei Complementar 101/00; CLT --
contrato temporário.

BB02 - AGENTE CULTURAL JR.
CB -- Português: Interpretação de texto. Acentuação gráfica. Ortografia. Divisão
silábica. Pontuação. Porque, por que, por quê, porquê, mal/mau. Adjetivos e
substantivos (flexão). Verbos (tempos, modos e vozes). Pronome (emprego e
colocação). Crase. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal.
Estrutura e formação das palavras. Sintaxe: termos essenciais, integrantes e
acessórios da oração. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, parônimos e
homônimos.
CE -- Campinas: história e aspectos demográficos. Região metropolitana de
Campinas: Censo 2000.Relações Humanas. Motivação. Trabalho em equipe.

BB03 - AJUDANTE DE MANUTENÇÃO
CB -- Português: ortografia oficial; acentuação; divisão silábica; pontuação; gênero
(masculino/feminino) e número (singular/plural) dos substantivos e adjetivos;
concordância entre adjetivos e substantivos; concordância verbal; interpretação de
textos.
Matemática: as quatro operações com números inteiros e fracionários; sistema
métrico decimal (medidas de comprimento, superfície, volume e de massa); medidas
de tempo; sistema monetário;  resolução de situações-problemas.
CE -- questões que simulam as atividades da rotina diária do trabalho.

BB04 - ANALISTA CLÍNICO I
CB/CE: SUS - Princípios e Diretrizes. Noções sobre políticas de saúde no Brasil. Lei
Orgânica da Saúde. Programa ‘‘Paidéia’’ de Saúde da Família. Ética profissional e
responsabilidade. Trabalho em equipe. Bioquímica - Metodologia, técnica, curvas de
calibração e controle de qualidade. Espectrofotometria: absorção e emissão.
Dosagem de ácido úrico, bilirrubinas, colesterol, creatinina, enzimas, ferro sérico,
glicose, lipídeos, mucoproteínas, triglicerídeos e uréia.  Hematologia - noções gerais
sobre cito-hematologia. Elementos figurados no sangue. Contagem câmara:
hemáceas, leucócitos e plaquetas. Colorações habituais. Dosagem de hemoglobina.
Automação em hematologia: princípios e métodos, controle de qualidade.
Imuno-hematologia - Determinação dos grupos sangüíneos. Determinação dos
antígenos Rh e Du. Prova de Coombs. Hemostasia - Noções gerais sobre coagulação.
Tempo de sangramento. Tempo de Coagulação. Prova do laço. Retração do coágulo.

Tempo de atividade de protrombina. Dosagem de fibrinogênio.  Imunologia -
Noções gerais sobre reações ‘‘antígeno-anticorpo’’, o sistema do complemento.
Reações de aglutinação. Reações de fixação do complemento. Reações  de
precipitação. Reações de imunofluorescência. Reações imunoenzimáticas.
Microbiologia - Noções gerais sobre microbiologia: meios de cultura, esterilização e
desinfecção. Biossegurança. Coleta de materiais clínicos: padronizações e transporte.
Metodologia e identificação de germes gram-positivos, gram-negativos, BAAR e
nos líquidos biológicos: urina, fezes (cólera), escarro, exsudatos de ouvido, garganta,
trato genital, liquor etc. Micologia: pesquisa direta e identificação dos principais
fungos de interesse médico. Teste de sensibilidade a antibióticos e quimioterápicos.
Líquidos Biológicos: Líquidos cefalorraquiano (LCR): análise bioquímica e
citológica. Urina: análise físico-química, bioquímica e sedimento (constituintes e
contagem em câmara). Outros exsudatos: citologia e bioquímica. parasitologia:
Métodos laboratoriais para diagnóstico das parasitoses intestinais humanas.
Diagnóstico dos protozoários: giárdia, amebíase etc. Diagnósticos dos helmintos:
cestóides, nematóides etc. Automação de equipamentos. informatização laboratorial.
Conhecimentos básicos de hormônios e marcadores tumorais. Gasometria e
eletrólitos. Citometria de fluxo. HIV (Elisa e Western Blot). Eletroforese de
proteínas e hemoglobinas. Normas de biosegurança e uso de EPIs.

BB05 -- ANALISTA DE SISTEMA JR.
CB:
Programação Delphi - Elementos da Linguagem, Definição de constantes, definição
de variáveis, Programação Orientada a Objetos, Manuseio de Componentes,
Manuseio de arquivos, tratamento de exceções, Manuseio de Bancos de Dados,
threads, eventos, DLL’s. 
Programação Visual Basic - Manuseio de objetos, Programação Orientada a Objetos,
Definição de Constantes, Manuseio de Datas, Tipos de Dados, Controles ActiveX,
Manuseio de APIs, Forms, Dialog Boxes, Windows, Multimedia, Acesso a Bancos
de Dados, Interface MDI, Criação de ActiveX-DLL, Criação de Listas Ligadas. 
Sistema Operacional Linux - Instalação e Configuração, Processo de Boot,
Interfaces de Redes, Compartilhamento de Arquivos, Segurança, DNS, Mail Server,
Apache Web Server, Programação Shell, Sistema de arquivos, Ambiente Linux,
Ferramentas de Desenvolvimento, Processos e Sinais, Threads, Pipes e Semáforos. 
Bancos de Dados - Modelos de Dados, Gerenciamento de Transações, Modelo
Entidade-Relacionamento, Modelo Relacional, SQL, Regras de Integridade, Projeto
de Bancos de Dados Relacionais, Bancos de Dados Orientados a Objetos, Estruturas
de Arquivos e Armazenamento, Indexação e Hashing, Processamento de Consultas,
Transações, Controle de Concorrência, Recuperação de Bancos de Dados. 
Sistema Operacional Windows NT - Instalação, Administrador de Discos, Registro,
Gerenciamento e criação de contas de usuário, Criação e Gerenciamento de
Compartilhamento de Diretório - Gerenciamento de Serviços de Impressão, Conexão
de PCs com rede NT, Gerenciamento de Servidores e Controladores de Domínio,
Gerenciamento entre Domínios nas Redes NT, TCP/IP no Windows NT, Otimização
e Controle da rede NT, Diagnóstico e Solução de Problemas, Redes Dial-up. 
Aplicativos MS-Word, MS-Access, MS-Powerpoint, MS-Excel - Instalação,
Configuração e Utilização das Principais funções de cada aplicativo. 
CE: questões práticas envolvendo aplicabilidade do conteúdo dos conhecimentos
básicos.
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BB06 - ASSISTENTE SOCIAL JR.
CB: Conhecimentos gerais da profissão. História do Serviço Social. Serviço Social e
formação profissional. Questões sociais decorrentes da realidade família, criança,
adolescente, idoso, deficiente, educação, saúde e previdência do trabalho. Atuação
do Serviço Social na administração de políticas sociais. 
CE: Planejamento, avaliação e monitoramento de serviços, programas e projetos
sociais. Pesquisa Social. Ação comunitária e Movimentos Sociais Contemporâneos.
Participação Popular. Análise do Processo de Trabalho do Assistente Social. Renda e
Trabalho. Globalização. Cooperativismo. Análise da Conjuntura. Ética. Serviço
Social e interdisciplinaridade. Modelos Metodológicos da Ação Comunitária e
Social. A dimensão política da prática profissional. A prática institucional do
Serviço Social / Análise Institucional. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Lei  Federal nº 8.742 d 07 de dezembro de 1993- Organização da Assistência Social.

BB07 - AUXILIAR DE FARMÁCIA
CB/CE: SUS - Princípios e Diretrizes. Noções sobre políticas de saúde no Brasil. Lei
Orgânica da Saúde. Programa ‘‘Paidéia’’ de Saúde da Família. Ética profissional e
responsabilidade. Trabalho em equipe. Boas práticas de armazenamento, noções de
controle de estoque, características das formas farmacêuticas, noções sobre as quatro
operações fundamentais, frações, porcentagem e regra de três.

BB08 -- AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO JR.
CB: Direito Tributário - Sistema Tributário Nacional. Princípios Constitucionais.
Competência da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios para
instituir tributos. Limitações  constitucionais da competência tributária. Normas
gerais de Direito Tributário. Tributo. Conceito. Natureza jurídica específica dos
tributos. Impostos. Taxas. Contribuições de melhoria. Competência Tributária.
Legislação Tributária. Emendas à Constituição, Leis complementares. Leis
ordinárias e delegadas. Medidas Provisórias.  Decretos Legislativos. Resoluções do
Senado. Decretos e  Normas Complementares. Vigência, aplicação, interpretação e
integração da Legislação Tributária. Relação Jurídica Tributária: Elementos
estruturais. Obrigação tributária principal e acessória. Fato gerador. Sujeito Ativo e
Passivo. Solidariedade. Capacidade tributária. Domicílio Tributário.
Responsabilidade Tributária. Responsabilidade dos Sucessores. Responsabilidade de
Terceiros. Responsabilidade por Infrações. Crédito Tributário. Conceito.
Constituição. Hipóteses de alteração do lançamento. Modalidades de Lançamento.
Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário. Extinção do Crédito Tributário.
Pagamento Indevido. Exclusão do Crédito Tributário. Garantias e Privilégios do
Crédito Tributário. Administração Tributária. Fiscalização. Dívida Ativa. Certidões
Negativas.O Decreto-Lei 406/68 e suas normas sobre o Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza -ISSQN.
Direito Civil - Pessoa Natural: conceito, capacidade jurídica, incapacidade absoluta,
incapacidade relativa, cessação da incapacidade, começo da personalidade natural,
individualização da pessoa natural, extinção da personalidade natural. Pessoa
jurídica: conceito e classificação, começo e fim da pessoa jurídica, capacidade,
responsabilidade civil, despersonalização. Domicílio Civil. Bens: conceito,
características e classificação. Fato Jurídico ‘‘Stricto Sensu’’. conceituação e
classificação. Ato Jurídico em sentido estrito: conceito e classificação. Negócio
Jurídico: conceito, classificação, elementos essenciais gerais, forma e prova do ato
negocial, defeitos do negócio jurídico (erro, dolo, coação, simulação e fraude contra
credores), nulidade e anulabilidade do negócio jurídico, elementos acidentais
(condição, termo, modo ou encargo). Posse: conceito, modalidades, aquisição e
perda da posse, efeitos da posse. Propriedade: conceito, caracteres, espécies de
propriedade, formas de aquisição e perda de propriedade imóvel ou móvel, restrições
ao direito de propriedade imobiliária. Direitos Reais sobre Coisas Alheias: conceito
e espécies, direitos reais limitados de gozo (enfiteuse, servidão predial, usufruto, uso,
habitação e renda constituída sobre imóvel), direitos reais de garantia (penhor,
anticrese, hipoteca, alienação fiduciária em garantia), direito real de aquisição
(compromisso irretratável de venda). Contratos: conceito, formação, classificação
quanto à natureza da obrigatoriedade entabulada (contratos unilaterais e bilaterais,
onerosos e gratuitos, comutativos e aleatórios, paritários e por adesão), efeitos
particulares dos contratos (direito de retenção, ‘‘exceptio non adimpleti contractus’’,
vícios redibitórios, evicção e arras), compra e venda, doação, locação de coisa móvel
e imóvel, depósito e mandato.
Direito Constitucional -Teoria da recepção. Princípios fundamentais da Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988. Direitos e Garantias Fundamentais.
Organização do Estado: Organização Político-Administrativa. Administração
Pública: Servidores Públicos Civis. Poder Legislativo: Processo Legislativo,
Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária. Poder Executivo. Finanças
Públicas. Ordem Econômica e Financeira. Ordem Social.
Direito Comercial - Conceito e delimitação do Direito Comercial. Atos do
Comércio: Classificação e Característica. Registros Públicos do Comércio. O
Comerciante: Requisitos Necessários, Impedimentos, Direitos e Deveres em Face da
Legislação Vigente. Livros Comerciais Obrigatórios e seus requisitos, Livros
auxiliares, Valor Probante dos Livros comerciais. Contratos Comerciais: Noções,
Requisitos, Classificação, Formação, Meios de Prova, Contratos de Compra e
Venda, Contratos de Conta Corrente, de Abertura de Crédito, de Alienação, Contrato

de ‘‘Leasing’’. Sociedades Comerciais: Classificação, Características, Distinções.
Sociedade de Pessoas, de Capital e Mistas. Sociedades por Cotas de
Responsabilidade Limitada. Sociedades Anônimas. Títulos de Créditos:
Classificação, Distinção e Espécie, Requisitos, Conceitos e Peculiaridades: Letras de
Câmbio, Nota Promissória, Cheque, Duplicata, Conhecimento de Depósito e
‘‘Warrant’’. Falência e Concordata: Distinção e Principais Efeitos, Classificação dos
Créditos na Falência, Extinção das Obrigações dos Falidos.
Direito Administrativo - ‘‘Noções -- Atos Administrativos - Principios’’
Contabilidade - Princípios Contábeis Fundamentais (aprovados pelo Conselho
Federal de Contabilidade pela Resolução CFC nº 750/93 publicada no DOU de
31/12/93. Seção I, pág. 21582). Patrimônio: Componentes Patrimoniais: Ativo,
Passivo e Situação Líquida (ou Patrimônio Líquido). Diferenciação entre Capital e
Patrimônio. Equação Fundamental do Patrimônio. Representação Gráfica dos
Estados Patrimoniais. Fatos Contábeis e Respectivas Variações Patrimoniais. Conta:
Conceito. Débito, Crédito e Saldo - Teorias, Função e Estrutura das Contas - Contas
Patrimoniais e de Resultado. Apuração de Resultados. Sistema de Contas. Plano de
Contas. Provisões em Geral. Escrituração: Conceito e Métodos - Lançamento
Contábil: Rotina e Fórmulas. Processo de Escrituração. Escrituração de Operações
Financeiras. Livros de Escrituração: Obrigatoriedade, Funções e Formas de
Escrituração. Erros de Escrituração e suas Correções. Sistema de Partidas Dobradas.
Balancete de Verificação. Balanço Patrimonial: Obrigatoriedade e Apresentação.
Conteúdo  dos Grupos e Subgrupos. Classificação das Contas, Critérios de
Avaliação do Ativo e Passivo e Levantamento do Balanço de acordo com a Lei nº
6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações). Demonstração do Resultado do Exercício:
Estrutura, Características e Elaboração de acordo com a Lei nº 6.404/76.  Apuração
da Receita Líquida, do Custo das Mercadorias ou dos Serviços Vendidos e dos
Lucros: Bruto, Operacional e Não-Operacional do Exercício, do Resultado do
Exercício Antes e Depois da Provisão para o Imposto sobre a Renda e para a
Contribuição Social sobre o Lucro. Correção Monetária do Balanço. Demonstração
de Lucros ou Prejuízos Acumulados: Forma de Apresentação de acordo com a Lei nº
6.404/76. Transferência do Lucro Líquido para Reservas. Reversão de Reservas.
Reservas de Capital. Reservas de Lucros: Legal, Estatutárias, para Contingências,
Retenção de Lucros e Lucros a Realizar. Lucros Acumulados. Demonstração das
Origens e Aplicações de Recursos. Obrigatoriedade e forma de apresentação.
Origens e Aplicações dos recursos. Capital circulante líquido. Origens e aplicações
que não afetam o capital circulante líquido. Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido: conteúdo e técnica de preparação.
Noções de Estatística - Freqüência: absoluta, relativa e acumulada. Distribuição de
freqüências. Gráficos: barras, colunas, histogramas e polígono de freqüência.
Medidas de posição: média aritmética e geométrica, mediana, moda. Medidas de
dispersão: amplitude, desvio médio, variância, desvio padrão. Assimetria e curtose.
Noções de Informática - Hardware e Software. Componentes básicos de
computadores. Periféricos de computadores. Instalações físicas. Sistema operacional
MS-DOS. Ambiente Windows. Linguagens de programação. Processadores de texto.
Planilhas eletrônicas. Gerenciadores de banco de dados. Vírus do computador.
Matemática Financeira- Proporções e grandezas proporcionais. Porcentagens. Regra
de três simples e composta. Média aritmética e média ponderada. Juros simples e
composto. Desconto simples e composto, montante, valor atual comercial, desconto
comercial.
CE:
Legislação Específica do Município de Campinas: 
ISSQN - Lei nº11.110/01 -- DOM DE 27/12/01.
IPTU -- Lei nº9.927/98 -- DOM de 15/12/98, com as seguintes alterações: Lei nº
10.400/99 (DOM de 30/12/99); Lei nº 10.736/00 (DOM de 22/12/00) e Lei nº
11.111/01 (DOM de 27/12/01).
ITBI -- Lei nº 11.106/01 -- DOM de 22/12/01
TFA -- Lei nº 11.105/01 -- DOM de 22/12/01
Procedimento Administrativo Tributário -- Lei nº 11.109/01 -- DOM de 27/12/01

BB09 - DESENHISTA PROJETISTA JR. 
CB -- Português: Interpretação de texto. Acentuação gráfica. Ortografia. Divisão
silábica. Pontuação. Porque, por que, por quê, porquê, mal/mau. Adjetivos e
substantivos (flexão). Verbos (tempos, modos e vozes). Pronome (emprego e
colocação). 
Matemática: Conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e reais: operações e
problemas. Equações de 1o  e 2o graus e sistemas: resolução de problemas. Razão e
proporção e números proporcionais. Regra de 3 simples e composta. Porcentagem e
juro simples e composto. Teoria dos conjuntos. Probabilidade. Medidas de
comprimento, superfície, volume e massa. Medida de tempo. Sistema monetário
brasileiro. Progressão aritmética e geométrica.
CE -- Normas e procedimentos de desenho técnico. Conceito de escala e suas
aplicações. Elementos de geometria descritiva. Perspectiva, Projeções, Projetos,
Plantas, Cortes, Fachadas e Detalhes. Elementos de desenho topográfico. Elaboração
de cadastros técnicos.

BB10 -- ENFERMEIRO I 
CB/CE: SUS - Princípios e Diretrizes. Noções sobre políticas de saúde no Brasil.
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Lei Orgânica da Saúde. Programa ‘‘Paidéia’’ de Saúde da Família. Ética profissional
e responsabilidade. Trabalho em equipe. Fundamentos de enfermagem: técnicas de
enfermagem e administração de medicamentos. Enfermagem em clínica
médico-cirúrgica. Moléstias transmissíveis: assistência de enfermagem nas doenças
respiratórias, cardiovasculares, crônicas degenerativas, metabólicas, genitourinárias,
musculoesqueléticas e transmissíveis. Assistência de enfermagem ao paciente crítico
e semi-crítico. Assistência de enfermagem à criança e adolescente e à mulher:
cuidados com o RN, crescimento e desenvolvimento da criança e adolescente,
aleitamento materno, principais intercorrências na infância e principais riscos de
doença na adolescência. Conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente,
planejamento familiar, pré-natal, parto, puerpério e climatério, prevenção do câncer
uterino e de mama. Vigilância à saúde: vigilância epidemiológica e sanitária,
imunização, doenças de notificação compulsória, ações de controle e biossegurança.
Administração no serviço de enfermagem: lei do exercício profissional, deontologia
de enfermagem e Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE).

BB11 - ENGENHEIRO ELETRICISTA JR. 
CB -- Dimensionamento de cabos e fiação; Cálculo de instalações elétricas prediais;
Painéis de controle elétrico; Monitoramento e controle de energia elétrica;
Monitoração; Conhecimento das normas técnicas em instalações elétricas; Circuitos
analógicos e digitais; Circuitos elétricos monofásicos e polifásicos; Correção do
fator de potência; Conceitos básicos de Informática -- sistema operacional
(Windows) e aplicativos (Word e Excel); Microcontroladores; CAD (Computer
Aided Design Modelagem e projeto de circuitos virtuais com simuladores tipo
Wokbech; Conhecimento em processos controlados por sistema de aquisição de
dados (data acquisition).
CE --  Questões práticas de aplicabilidade dos conceitos supondo carência de
recursos, garantindo a segurança, eficiência e eficácia.

BB12 - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO JR.
CB: Política de saúde e segurança do trabalhador. Higiene do trabalho. Ergonomia e
aplicações.  Investigação de acidentes e análise de riscos do trabalho. SESMT da
Empresa e as organizações. Mapa de riscos. Perfis de morbidade. Doenças
profissionais.  Plano de contingências.
CE: Legislação específica de saúde e segurança do trabalhador. CIPA - Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes.  Medidas de prevenção coletivas e individuais -
inspeções de segurança.

BB13 -- FARMACÊUTICO JR.
CB/CE: SUS - Princípios e Diretrizes. Noções sobre políticas de saúde no Brasil. Lei
Orgânica da Saúde  . Programa ‘‘Paidéia’’ de Saúde da Família. Ética profissional e
responsabilidade. Trabalho em equipe. Legislação: Portaria de Controle e Infecção
hospitalar; Portaria 344 - medicamentos sob controle especial; ‘‘Lei dos Genéricos’’
- (Lei nº 9787/99); Rename - Relação Nacional de Medicamentos; Resolução 357 -
regulamenta a atividade farmacêutica; Política Nacional de Medicamentos - esferas
de responsabilidades: federal, estadual e municipal; Lei de Licitações e Contratos
(Lei no. 8.666 de 21 de Junho/93 atualizada pela Lei 8883 de 06 de Junho/94);
Farmacologia dos antihipertensivos e antidiabéticos: interações medicamentosas,
antibioticoterapia. Farmacotécnica: preparação de soluções, pomadas e cremes.
Técnicas de armazenamento e distribuição, gerenciamento de estoques. Atenção
farmacêutica: abordagem e orientação ao paciente e à equipe multi profissional.
Relação população/serviço de saúde. Relação paciente/profissional. Comunicação
em saúde.

BB14 -- FISIOTERAPEUTA I
CB/CE: SUS - Princípios e Diretrizes. Noções sobre políticas de saúde no Brasil. Lei
Orgânica da Saúde  . Programa ‘‘Paidéia’’ de Saúde da Família. Ética profissional e
responsabilidade. Trabalho em equipe. Fundamentos nas ciências: conhecimentos
básicos, anatomia, fisiologia, histologia, bioquímica, neuroanatomia, neurofisiologia,
patalogia. Conhecimentos em anatomofisiopatologia  das alterações
musculoesqueléticas, neurológicas e mentais, cardiorespiratórias, angiológicas e
pediátricas. Fundamentos de fisioterapia. Técnicas básicas em: cinesioterapia,
manipulações, fisioterapia, UTI. Técnicas preventivas nas: alterações
musculoesqueléticas, prevenção de escaras de decúbito, complicações do aparelho
respiratório. Técnicas de treinamento em locomoção e deambulação. Treinamento
com muletas e andadores, treinamento com cadeiras de rodas e outros. Técnicas
especificas para a área ambulatorial; conhecimentos básicos em eletro, hidro e
termoterapia. Conhecimentos básicos em massoterapia e em métodos e técnicas
cinesioterapêuticas que promovem a reeducação funcional. Fisioterapia nos
diferentes  aspectos clínicos e cirúrgicos (fase hospitalar e ambulatorial).
Atendimento nas fases pré e pós-operatórias nas diversas patologias. Ortopedia e
Traumatologia -  fraturas, pacientes submetidos à tração transesquelética,
osteossíntese e fixadores externos, amputações e alterações neurológicas periféricas.
Clínica médica, pacientes com alterações cardiorespiratórias, metabólicas,
infectocontagiosas, com seqüelas ou não. Neurocirurgia e Neuroclínica - pacientes
com alterações de consciência ou não, submetidos a tratamento clínico, pré ou pós -
operatórios de patologias neurológicas, sequelados ou não, com vários graus de

acometimento. Pediatria - pacientes com alterações respiratórias, motoras ou
metabólicas decorrentes de afecções cirúrgicas, neurológicas, ortopédicas e outros.
Clínica cirúrgica -  pacientes em pré ou pós - operatórios de cirurgias abdominais ou
torácicas com alterações respiratórias ou não. Uso de EPI’s.

BB15 -- FONOAUDIÓLOGO JR.
CB/CE: SUS - Princípios e Diretrizes. Noções sobre políticas de saúde no Brasil. Lei
Orgânica da Saúde. Programa ‘‘Paidéia’’ de Saúde da Família. Ética profissional e
responsabilidade. Trabalho em equipe. Fonoaudiologia na saúde pública.
Abordagem do desenvolvimento humano. Crescimento e desenvolvimento das
estruturas e funções dos órgãos fonoarticulatórios. Aquisição e desenvolvimento da
linguagem oral e escrita. O papel do social e cultural no desenvolvimento e nos
distúrbios da comunicação. Distúrbios da comunicação (voz, fala, audição e
motricidade oral) e suas implicações em relação ao desenvolvimento linguístico,
cognitivo, social, afetivo e escolar. Processo de alfabetização e comunicação escrita.

BB16 - INSTRUTOR DE PRÁTICAS DESPORTIVAS JR.
CB -- Conceitos: anatomia, crescimento e desenvolvimento; aprendizagem motora;
medidas de avaliação biomecânica, fisiologia do esforço, socorros de urgência. 
Métodos de ginástica. Bases teóricas e  práticas do condicionamento físico.
Treinamento desportivo.
Fundamentos, regras, equipamentos e instalações utilizados nos esportes: atletismo,
basquetebol, handebol, futebol, voleibol, ginástica olímpica (artística), natação, judô.
Administração e organização de eventos. 
CE -- Análise de dados do Censo 2000: aspectos demográficos da infância e da
juventude. Questões sociais referentes a essas faixas etárias: miserabilidade, drogas,
violência, sexualidade, etc.. 

BB17 - JORNALISTA JR. 
CB -- Português: Interpretação de texto. Acentuação gráfica. Ortografia. Divisão
silábica. Pontuação. Porque, por que, por quê, porquê, mal/mau. Adjetivos e
substantivos (flexão). Verbos (tempos, modos e vozes). Pronome (emprego e
colocação). Crase. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal.
Estrutura e formação das palavras. Sintaxe: termos essenciais, integrantes e
acessórios da oração. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, parônimos e
homônimos.
Teoria da Comunicação. Teoria e métodos de pesquisa em Comunicação.
Fotojornalismo. Planejamento gráfico em jornalismo. Produção gráfica (computação
gráfica). Radiojornalismo. Telejornalismo. Técnica de reportagem, entrevista e
pesquisa jornalística. Preparação e revisão de originais, provas e videotexto. Edição.
Legislação e ética em jornalismo. Novas tecnologias de comunicação. 
CE --  Conhecimento da Região Metropolitana de Campinas. História, questões
sociais e atualidades do Município de Campinas.

BB18 - MOTORISTA  
CB -- Português: Interpretação de texto; ortografia oficial, acentuação gráfica;
separação de sílabas; pontuação;  pronomes (emprego, colocação, formas
pronominais de tratamento), sinônimos e antônimos, verbos (tempos, modos, vozes);
regências nominal e verbal; emprego da crase; concordância (nominal e verbal);
termos da oração. 
Matemática: Números relativos inteiros e racionais (propriedades e operações);
operações e suas propriedades (adição, subtração, multiplicação, divisão, e
potenciação); múltiplos e divisores (máximo divisor comum e mínimo divisor
comum); expressões numéricas; equações e sistemas de 1º grau; sistema métrico
decimal (medidas de comprimento, superfície, volume e massa); medida de tempo;
números e grandezas proporcionais; razões e proporções; divisões em partes
proporcionais; regra de três simples; porcentagem; juros simples; sistema monetário.
CE -- Conhecimento da Região Metropolitana de Campinas.Conhecimentos do
Código de Trânsito Brasileiro e Noções de Direção defensiva.

BB19 -- MOTORISTA DE AMBULÂNCIA
CB - Português: Interpretação de texto; ortografia oficial; separação de sílabas;
pontuação; pronomes (emprego, colocação, formas pronominais de tratamento),
sinônimos e antônimos, verbos (tempos, modos, vozes);  concordância (nominal e
verbal).
Matemática: Números relativos inteiros e racionais (propriedades e operações);
operações e suas propriedades (adição, subtração, multiplicação, divisão, e
potenciação); múltiplos e divisores (máximo divisor comum e mínimo divisor
comum); expressões numéricas; equações e sistemas de 1º grau; sistema métrico
decimal (medidas de comprimento, superfície, volume e massa); medida de tempo;
números e grandezas proporcionais; razões e proporções; divisões em partes
proporcionais; regra de três simples; porcentagem; juros simples; sistema monetário.
CE: SUS - Princípios e Diretrizes. Noções sobre políticas de saúde no Brasil. Lei
Orgânica da Saúde  . Programa ‘‘Paidéia’’ de Saúde da Família. Ética profissional e
responsabilidade. Trabalho em equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos.
Legislação de trânsito. Direção Defensiva. Uso correto do veículo. Noções básicas
de Mecânica. Noções básicas de prontosocorrismo e de biossegurança. Localização
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dos equipamentos de saúde no município de Campinas.

BB20 -- NUTRICIONISTA JR.
CB/CE: SUS - Princípios e Diretrizes. Noções sobre políticas de saúde no Brasil. Lei
Orgânica da Saúde. Programa ‘‘Paidéia’’ de Saúde de Família. Ética profissional e
responsabilidade. Trabalho em equipe. Dietética: princípios gerais, seleção,
conservação e preparo dos alimentos; hábitos alimentares e alimentação normal para
diferentes grupos etários; nutrição infantil, do adolescente, do adulto e do idoso nas
diferentes condições fisiológicas e patológicas; bases fisiológicas de bioquímica:
digestão, absorção, transporte e integração do metabolismo; recomendações
nutricionais; avaliação nutricional; dietoterapia: noções gerais, bases fisiopatológicas
e aplicação; higiene e microbiologia dos alimentos; planejamento e administração de
unidades de nutrição em dietética. Educação em Saúde: noções básicas. Relação
população/serviço de saúde. Relação paciente/profissional. Comunicação em saúde.

BB21 - PEDREIRO 
 CB -- Português: ortografia oficial; acentuação; divisão silábica; pontuação; gênero
(masculino/feminino) e número (singular/plural) dos substantivos e adjetivos;
concordância entre adjetivos e substantivos; concordância verbal; interpretação de
textos.
Matemática: as quatro operações com números inteiros e fracionários; sistema
métrico decimal         (medidas de comprimento, superfície, volume e de massa);
medidas de tempo; sistema monetário;  resolução de situações-problemas.
CE -- questões que simulam as atividades da rotina diária do trabalho.

BB22 - PROCURADOR JR.
CB: Direito Administrativo: Princípios do Direito Administrativo. Regime Jurídico
Administrativo. Poderes Administrativos. Poder de Polícia. Administração Direta e
Indireta. Servidores Públicos. Serviços Públicos. Atos administrativos. Contratos
Administrativos. Licitação. Controle dos Atos Administrativos. Responsabilidade
Civil do Estado. Bens Públicos. Limitações ao direito de Propriedade. Processo
Administrativo. 
Direito Constitucional: Princípios fudamentais (art. 1 ao 4). Direitos e Garantias
Fundamentais (art. 5 ao 17). Organização do Estado ( art. 18 ao 43). Organização
dos Poderes (art. 44 ao 135). Ordem Econômica e Financeira (art. 170 ao 192).
Ordem Social (art.193 ao 232). Controle de Constitucionalidade. Ações
Constitucionais (Habeas Corpus, Ação Civil Pública, Ação Popular, Ações
Interventivas, Ações de Inconstitucionalidade).
Direito Tributário: Tributação e Orçamentos (art. 145 a 169 CF). Sistema Tributário
Nacional (art. 1 ao 95 CTN). Normas Gerais do Direito Tributário (art.96 a 218
CTN). 
Direito Civil: Lei de Introdução ao Código Civil. Parte Geral do Código Civil. Posse
(classificação, aquisição, perda e efeitos da posse, proteção prossessória).
Propriedade em geral (aquisição e perda da propriedade imóvel e móvel). Direitos
Reais sobre Coisa Alheia. Modalidades e Efeitos das Obrigações. Concurso de
Credores. 
Processo Civil: Princípios do processo civil. Jurisdição e ação. Partes e procuradores.
Ministérios Públicos. Competência. Atos processuais. Formação, suspensão e
extinção do processo. Processo e Procedimento. Procedimento Ordinário. Processos
nos Tribunais. Recursos. Processo de Execução (Execução em geral e Espécies de
Execução, Execução contra a Fazenda Pública). Medidas Cautelares. (Disposições
Gerais e Procedimentos Específicos). Tutela antecipatória.
Direito Penal: Parte Geral, crimes contra a honra, liberdade individual, crimes contra
o patrimônio, incolumidade pública, saúde pública, fé pública, crimes contra
Administração Pública.
Direito do Trabalho: Contrato Individual de trabalho -- prazo determinado e
indeterminado. Salário e Remuneração. Jornada de Trabalho. Férias. 
Contrato de Trabalho - alteração, suspensão, interrupção e extinção. 
Fundo de garantia e estabilidade. Processo do Trabalho. 
Competência da Justiça do Trabalho; execução; recursos; prazos.
Direito Processual do Trabalho: Do Procedimento Sumaríssimo.
Direito Previdenciário: Lei 8212/91 Fontes de Custeio -- dos contribuintes e do
salário de contribuição. Lei 8213/91 -- Dos Benefícios -- das prestações em geral e da
contagem recíproca de tempo de serviço.
CE: 
Lei Orgânica do Município de Campinas.
Estatuto dos Servidores Públicos de Campinas (Lei Municipal 1399/55)
Sistema Previdenciário do Servidor (Lei Municipal 8442/95)
Leis Federais: 8.666/93 (Lei das Licitações) e posteriores alterações; 7.347/85 (Ação
Civil Pública); 4.717/65 (Ação Popular); 1.533/51 (Mandado de Segurança); Lei
Complementar 101 de 04/05/00(Responsabilidade Fiscal); 4320/64 (Finanças
Públicas); 6.830/80 (Execução Fiscal); 8.078/90 (Código do Consumidor); Lei
6.766/79 (Parcelamento do solo urbano);  8.137/90 (crimes contra a ordem
tributária)  

BB23 - PROGRAMADOR DE MICROCOMPUTADOR JR. 
CB -- Organização Básica de Microcomputadores. Lógica de Programação.

Programação Estruturada. Estruturas de Dados e Algoritmos 
Pseudocódigo. Estruturas de controle - Seleção -- Repetição. Controle do Programa.
Funções. Estruturas de dados - arrays, ponteiros, caracteres, strings. Estruturas
heterogêneas de dados. Fomatação de entrada e saída. Processamento de arquivos.
Procedimentos de Compilação, Linkedição e geração de código. Sistemas
Operacionais - Interfaces de comandos. Sistemas Operacionais - Gerenciamento de
memória. Sistemas Operacionais - Gerenciamento de processos. Sistemas
Gerenciadores de Bancos de Dados. Processamento de consultas SQL à Bancos de
Dados. Processamento de Transações. Projeto de Bancos de Dados Relacionais.
Recuperação de Bancos de Dados. Metodologias de Projeto de Software 
CE -- questões práticas envolvendo aplicabilidade do conteúdo dos conhecimentos
básicos.

BB24 - RECEPCIONISTA  
CB -- Português: Ortografia oficial, acentuação gráfica; separação de sílabas;
pontuação;  pronomes (emprego, colocação, formas pronominais de tratamento),
sinônimos e antônimos, verbos (tempos, modos, vozes); regências nominal e verbal;
emprego da crase; concordância (nominal e verbal); termos da oração; 
Matemática: Números relativos inteiros e racionais (propriedades e operações);
operações e suas propriedades (adição, subtração, multiplicação, divisão, e
potenciação); múltiplos e divisores (máximo divisor comum e mínimo divisor
comum); expressões numéricas; equações e sistemas de 1º grau; sistema métrico
decimal (medidas de comprimento, superfície, volume e massa); medida de tempo;
números e grandezas proporcionais; razões e proporções; divisões em partes
proporcionais; regra de três simples; porcentagem; juros simples; sistema monetário.
CE -- Relações Humanas. Procedimentos de atendimento telefônico. Conhecimentos
básicos de informática: Windows, Word, Internet e Correio eletrônico.  Interpretação
de texto.

BB25 - SALVA-VIDAS  
CB -- Português: Interpretação de texto; ortografia oficial; separação de sílabas;
pontuação; pronomes (emprego, colocação, formas pronominais de tratamento),
sinônimos e antônimos, verbos (tempos, modos, vozes); concordância (nominal e
verbal).
Ciências: O corpo humano e suas funções. Primeiros Socorros. 
CE -- Relações Humanas. Programa preventivo ao uso de drogas. Orientação sexual
e doenças sexualmente transmissíveis.

BB26 - TÉCNICO AGRIMENSOR JR.
CB -- Conhecimentos de rotina de levantamento topográfico; interpretação de
projetos, realização de medições e domínio do instrumental de agrimensura.
Conhecimentos de cálculos de agrimensura. Elaboração de mapas topográficos.
Conhecimentos relativos a padrões de qualidade e segurança nos trabalhos de
arruamento, estradas, obras hidráulicas e outras.
CE -- Relevo e hidrografia do Município de Campinas. Problemas habitacionais de
Campinas (censo 2000).

BB27 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM I
CB/CE: SUS - Princípios e Diretrizes. Noções sobre políticas de saúde no Brasil. Lei
Orgânica da Saúde. Programa ‘‘Paidéia’’ de Saúde da Família. Ética profissional e
responsabilidade. Trabalho em equipe. Fundamentos de enfermagem: técnicas de
enfermagem e administração de medicamentos. Enfermagem em clínica
médico-cirúrgica. Moléstias transmissíveis: assistência de enfermagem nas doenças
respiratórias, cardiovasculares, crônicas degenerativas, metabólicas, genitourinárias,
musculoesqueléticas e transmissíveis. Assistência de enfermagem ao paciente crítico
e semi-crítico. Assistência de enfermagem à criança e adolescente e à mulher:
cuidados com o RN, crescimento e desenvolvimento da criança e adolescente,
aleitamento materno, principais intercorrências na infância, principais riscos de
doença na adolescência. Conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente,
planejamento familiar, pré-natal, parto, puerpério e climatério, prevenção do câncer
uterino e de mama. Vigilância à saúde: vigilância epidemiológica e sanitária,
imunização, doenças de notificação compulsória e ações de controle, biossegurança.
Administração no serviço de enfermagem: lei do exercício profissional, deontologia
de enfermagem.

BB28 - TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL I 
CB/CE: SUS - Princípios e Diretrizes. Noções sobre políticas de saúde no Brasil. Lei
Orgânica da Saúde. Programa ‘‘Paidéia’’ de Saúde da Família. Ética profissional e
responsabilidade. Odontologia social: a questão do THD: histórico, legislação e
papel do THD. Processos de trabalho: princípios e simplificação, ergonomia,
racionalização do trabalho, odontologia a quatro mãos, trabalho em equipe de saúde
bucal e multi profissional. Noções de: anatomia bucal, oclusão, fisiologia,
diagnóstico e exame clínico das estaturas bucais, radiologia oral, cirurgia,
endodontia, terapêutica clínica, primeiros socorros e vigilância
epidemiológica/sanitária. Educação em saúde: relações população/serviço de saúde e
paciente/profissional, comunicação em saúde e abordagem no manejo da criança;
processo de saúde/doença, níveis de prevenção, níveis de aplicação, levantamentos
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epidemiológicos. Prevenção em saúde bucal. Atividades de esterilização e
desinfecção. Placa bacteriana e sua relação com atividade de cárie e doenças
periodontais. Cariologia - conceitos atuais, a doença cárie: etiologia, prevenção e
controle, a lesão de cárie e conceitos de dentística restauradora. Periodontia -
conceitos de normalidades e principais alterações periodontais, prevenção e
tratamento das doenças periodontais (raspagens e polimento coronários), prevenção
em periodontia epidemiológica.

BB29 - TERAPEUTA OCUPACIONAL I
CB/CE: SUS - Princípios e Diretrizes. Noções sobre políticas de saúde no Brasil. Lei
Orgânica da Saúde  . Programa ‘‘Paidéia’’ de Saúde da Família. Ética profissional e
responsabilidade. Trabalho em equipe. Informações sobre atividades multi e
interdisciplinares em saúde. Saúde coletiva e do trabalho. Tópicos em saúde mental,
reforma psiquiátrica e rede de reabilitação psicossocial. Modelos de atenção em
saúde e a atuação do Terapeuta Ocupacional na saúde pública. A inserção no
trabalho das pessoas em situação de desvantagem. Saúde mental da criança.
Reabilitação física e inclusão. Atividades e recursos terapêuticos em terapia
ocupacional. Transformação e adaptação de recursos materiais e ambientais. Tópicos
de neurologia adulto e infantil com desenvolvimento motor, cognitivo e sensorial.

EDITAL 003/ 2002 - ANEXO I I I

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

BB01 - ADMINISTRADOR JR. 
Planejar, organizar e sistematizar  os serviços técnico-administrativos, otimizando a
utilização  dos recursos humanos, materiais, financeiros e outros; orientar e controlar
as atividades , conforme planos e política adotada; elaborar laudos, pareceres,
projetos e relatórios conforme conhecimentos técnicos de administração.

BB02 - AGENTE CULTURAL JR.
Promover e coordenar pesquisas e cadastramentos no setor cultural, visando a
elaboração de projetos; efetuar o planejamento de atividades e programas culturais
tais como: exposições de artes-plásticas e fotografias, mostras e ciclos
cinematográficos, debates, espetáculos de teatro, dança e música;; organizar e
promover a execução da publicidade da área;  organizar ambientes específicos para
exposições e outros;  efetuar pesquisas, visando a celebração de convênios  com
instituições, empresários e companhias; visando a obtenção  apoio para execução dos
projetos culturais a serem apresentados;- Supervisionar e coordenar as atividades
relacionadas à realização dos programas, tais como: transporte e montagem de
exposições, montagens de espetáculos em geral; estabelecer contato com instituições
educacionais com finalidade de organização de visitação às exposições.

BB03 - AJUDANTE  DE MANUTENÇÃO 
Desempenhar diversas atividades de  manutenção, conservação e recuperação do
patrimônio público, auxiliando os profissionais na área de mecânica, elétrica,
hidráulica, telefonia, carpintaria, marcenaria, topografia,  agrimensura, alvenaria e
outros, valendo-se de recursos físicos e guiando-se pela rotina dos trabalhos a serem
executados e por orientações pré-estabelecidas; zelar pela conservação e guarda das
ferramentas e equipamentos utilizados.

BB04 - ANALISTA CLÍNICO I 
Acolher o usuário, identificando o mesmo, se apresentando e explicando os
procedimentos a serem realizados. Atuar em equipe multiprofissional. Ter
conhecimentos básicos de automação de equipamentos e informática laboratorial.
Manipular químicos como: ácidos, gases, sais e outros. Efetuar exames clínicos
patológicos. Realizar exames de urina em várias espécies; proceder exames
sorológicos e/ou hematológicos, parasitológicos e em microbiologia. Interpretar e
emitir resultados dos exames realizados. Supervisionar o trabalho do Auxiliar
Técnico e Técnico de Patologia Clínica. Executar tarefas correlatas.

BB05 - ANALISTA DE SISTEMAS JR.
Analisar e estabelecer a utilização de sistemas de processamento de dados; estudar e
pesquisar o desenvolvimento de equipamentos, programas/aplicativos e adequação
dos sistemas de programação, propondo a organização e o gerenciamento da
informação, de modo racional e automatizado;  proceder a manutenção preventiva  e
corretiva dos sistemas e dar suporte aos usuários.

BB06 - ASSISTENTE SOCIAL JR.
Prestar serviços de âmbito social a indivíduos e grupos, identificando e analisando
problemas e necessidades materiais, psíquicas e aplicando métodos e processos
básicos do serviço social; planejar e executar programas de serviço social, realizando
atividades de caráter educativo, recreativo, cultural  e assistencial à saúde. Atuar na
comunidade aplicando conhecimentos de gestão e dinâmicas participativas, dirigindo
atividades com grupos e organizações sociais.

BB07 - AUXILIAR DE FARMÁCIA  
Acolher o usuário, identificando o mesmo, se apresentando e explicando os

procedimentos a serem realizados. Atuar em equipe multiprofissional no
desenvolvimento de projetos terapêuticos em unidades de saúde. Desempenhar
atividades de controle de estoque, armazenamento, distribuição e dispensação de
medicamentos e  correlatos. Executar tarefas correlatas.

BB08 - AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO JR.
Executar tarefas de fiscalização de tributos da Municipalidade; fiscalizar a
escrituração fiscal de prestadores de serviços e aplicar a legislação pertinente ;
realizar buscas e apreensões de documentos fiscais; autuar contribuintes em
infração;  auditar processos da área de  administração tributária-financeira, prestar
informações ao contribuinte; realizar vistorias técnicas e diligências fiscais;
participar de programas de planejamento e programação fiscal.

BB09 - DESENHISTA PROJETISTA  JR.
Elaborar e executar desenhos definitivos de projetos  topográficos, arquitetônicos ,
urbanísticos, engenharia civil, estruturais, instalações prediais e outros; desenvolver
projetos, detalhamento de edificações, reforma/ampliação baseando-se em
especificações técnicas; identificar  e estudar eventuais problemas técnicos,
interpretando e propondo soluções; analisar e elaborar parecer técnico para informes
em processos. 

BB10 - ENFERMEIRO I 
 Acolher o usuário, identificando o mesmo, se apresentando e explicando os
procedimentos a serem realizados. Atuar em equipe multiprofissional no
desenvolvimento de projetos terapêuticos em unidades de saúde. Planejar, coordenar
e avaliar a assistência de enfermagem. Atuar em programas de educação continuada.
Contribuir no planejamento da unidade de saúde. Executar tarefas correlatas.

BB11 - ENGENHEIRO ELETRICISTA JR 
Elaborar e dirigir estudos e projetos de engenharia elétrica, estudando características
e especificações e preparando plantas, técnicas de execução e recursos necessários;
supervisionar as tarefas executadas pelos trabalhadores envolvidos no processo,
acompanhando as etapas de instalação, manutenção e reparação de rede e
equipamento elétrico, inspecionando os trabalhos acabados e prestando assistência
técnica; estudar, propor ou determinar modificações no projeto , nas instalações e/ou
equipamentos em operação, analisando problemas ocorridos na fabricação, falhas
operacionais ou necessidades de aperfeiçoamento tecnológico;

BB12 - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO Jr
Avaliar ‘‘in loco’’ os principais riscos à saúde presentes nos ambientes de trabalho
compreendendo a identificação e quantificação dos mesmos, através de técnicas e
instrumentos especializados; elaborar relatórios referentes as avaliações ambientais
com objetivo de prevenir e corrigir os riscos no trabalho e monitorar as notificações
propostas; participar de ações educativas em Saúde do Trabalhador e realizar
atividades inserido em equipe multiprofissional; executar tarefas correlatas.

BB13 - FARMACÊUTICO JR.
Acolher o usuário, identificando o mesmo, se apresentando e explicando os
procedimentos a serem realizados. Atuar em equipe multiprofissional no
desenvolvimento de projetos terapêuticos em unidades de saúde. Prestar assistência
farmacêutica, contribuindo no projeto terapêutico, integrando a equipe multi
profissional. Realizar atividade de: aquisição, armazenamento, controle de estoque,
distribuição e dispensação de medicamentos e correlatos. Participar de ações de
vigilância à saúde. Dar apoio técnico aos Auxiliares que realizam atividades de
controle de estoque e dispensação nas unidades. Executar tarefas correlatas.

BB14 - FISIOTERAPEUTA  I 
Acolher o usuário, identificando o mesmo, se apresentando e explicando os
procedimentos a serem realizados. Atuar em equipe multiprofissional no
desenvolvimento de projetos terapêuticos em unidades de saúde. Realizar ações
voltadas à promoção da saúde e prevenção de incapacidades. Avaliar , planejar e
estabelecer etapas do tratamento, a partir de diagnóstico e conduta clínica,
utilizando-se de métodos e técnicas apropriadas a cada caso. Realizar o tratamento e
reavaliação periódica, definir encaminhamentos e altas dentro de um projeto
terapêutico. Executar tarefas correlatas.. 

BB15 - FONOAUDIÓLOGO JR.
Acolher o usuário, identificando o mesmo, se apresentando e explicando os
procedimentos a serem realizados. Atuar em equipe multiprofissional no
desenvolvimento de projetos terapêuticos em unidades de saúde. Realizar ações de
promoção, prevenção e reabilitação da comunicação, através da inserção do
fonoaudiólogo em equipes interdisciplinares do Sistema Municipal de Saúde e das
estratégias intersetoriais. Executar tarefas correlatas.

BB16 - INSTRUTOR DE PRÁTICAS DESPORTIVAS  JR.
Elaborar e programar atividades esportivas em geral; exercer atividades de
orientação técnica para o preparo de equipes acadêmicas nas várias modalidades
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esportivas; programar e executar atividades de recreação para a instituições e
comunidades em  geral; realizar testes de avaliação física; participar em arbitragem
de torneios e eventos esportivos  e acompanhar o desenvolvimento das competições.

BB17 - JORNALISTA JR.
Coletar os assuntos a serem elaborados, entrevistando celebridades, personalidades e
servidores, assistindo eventos, reuniões internas, consultando fontes diversas de
interesse e informando-se dos últimos acontecimentos através de diversos meios;
escrever matérias especiais, comentários sobre os fatos e suas causas, resultados e
possíveis conseqüências de interesse público; selecionar, revisar, preparar e
distribuir matérias para publicação; manter contato com a imprensa externa
fornecendo dados e obtendo informações; orientar os fotógrafos sobre  fatos e/ou
assuntos de interesse.

BB18 - MOTORISTA 
Dirigir veículos automotores de transporte  de passageiros, transportanto pessoas,
mercadorias  e outros conforme solicitação; prestar ajuda no carregamento e
descarregamento de mercadorias, encaminhando-os ao local destinado; prestar ajuda
no embarque e desembarque de pessoas; zelar pela  conservação do veículo;emitir
relatórios mensais.

BB19 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
Acolher o usuário, identificando o mesmo, se apresentando e explicando os
procedimentos a serem realizados. Atuar em equipe multiprofissional no
desenvolvimento de projetos terapêuticos em unidades de saúde. Dirigir-se
imediatamente ao local do chamado, quando acionado, guiando ambulância com
segurança, respeitando as normas de Legislação Básica de Trânsito e normas
específicas para trânsito de ambulâncias. Possuir conhecimentos geográficos do
município e saber manusear mapas, no sentido de encontrar o mais rápido possível,
os locais dos chamados. Ser capaz de reconhecer situações de risco e solicitar auxílio
à base via rádio, descrevendo de forma clara e precisa a situação no local da
ocorrência. Executar manobras técnicas que visem a manutenção básica da vida até a
chegada de equipe de atendimento completa do SAMU. Auxiliar a equipe de médico
e enfermagem, no atendimento aos pacientes do local da ocorrência para dentro de
ambulâncias e destas para os hospitais. Acompanhamento, em tempo integral, da
enfermagem nos locais necessários aos atendimentos e auxiliar o transporte do
paciente até a viatura. Zelar pelos materiais e equipamentos existentes nas
ambulâncias. Zelar pela limpeza das viaturas, interna e externamente, considerando
aspectos básicos de higiene e biossegurança. Impedir o mau uso das ambulâncias.
Executar tarefas correlatas.

BB20 - NUTRICIONISTA JR.
Acolher o usuário, identificando o mesmo, se apresentando e explicando os
procedimentos a serem realizados. Atuar em equipe multiprofissional no
desenvolvimento de projetos terapêuticos em unidades de saúde. Elaborar o
planejamento e execução de cardápios e dietas especiais. Planejar, coordenar e
supervisionar serviços e programas de nutrição. Analisar carências alimentares e o
conveniente aproveitamento dos recursos dietéticos. Prestar assistência dietoterápica
hospitalar, ambulatorial e populacional, prescrevendo, planejando, analisando e
supervisionando dietas. Controlar estocagem, preparação, conservação e distribuição
dos alimentos, garantindo as condições higiênicas e sanitárias de acordo com a
legislação vigente. Executar tarefas correlatas.

BB21 - PEDREIRO 
Atuar na construção, manutenção, conservação e recuperação do patrimônio público,
realizando trabalhos de alvenaria, concreto, assentamento de tijolos, pisos, azulejos,
e outros;  orientar e direcionar os funcionários para as tarefas sob sua
responsabilidade ; zelar pela conservação e guarda das  ferramentas e equipamentos
utilizados.

BB22 -- PROCURADOR JR.
Representar  a  Prefeitura nas ações judiciais em que esta for parte, autora ou ré;
propor ações judiciais; prestar consultoria e assessoramento aos orgãos,
acompanhando processos, emitindo pareceres jurídicos; redigindo recursos e
petições.

BB23 - PROGRAMADOR DE MICRO COMPUTADOR JR.
Desenvolver  programas e aplicativos de computação;verificar e analisar as rotinas
de trabalhos das áreas executando a conversão de planos de trabalhos em
fluxogramas de solução por computadores; colaborar na elaboração de manuais de
serviços na área de processamento; proceder a manutenção preventiva e corretiva,
dar suporte ao usuários; orientar e controlar tarefas específicas de processamento de
dados.

BB24 - RECEPCIONISTA 
Receber, orientar e encaminhar usuários e público em geral, identificando-os,
verificando suas pretensões/necessidades e indicando os caminhos mais adequados

de solução; efetuar e receber ligações telefônicas, fornecer informações diversas,
agendar entrevistas, reuniões, consultas, e anotar e transmitir recados.

BB25 - SALVA VIDAS
Socorrer banhistas; efetuar massagens especiais e exercícios respiratórios,
providencianado socorro médico e remoção para banhista se for necessário; manter
orem e disciplina na piscina; realizar limpeza e tratamento da água da piscina;
manipular filtros e motores da casa de máquinas.

BB26 - TÉCNICO AGRIMENSOR  JR.
Executar tarefas de caráter técnico relativas a levantamentos topográficos, efetuando
medições com auxilio de instrumentos de agrimensura e registrando dados; fornecer
informações de interesse sobre terrenos e locais de construção; analisar projetos,
confrontando dados cadastrais e levantamento de informações de campo; elaborar
esboços, plantas e relatórios , indicando pontos e convenções para desenvolve-los
em forma de mapas, plantas e projetos.

BB27 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM I 
Acolher o usuário, identificando o mesmo, se apresentando e explicando os
procedimentos a serem realizados. Atuar em equipe multiprofissional no
desenvolvimento de projetos terapêuticos em unidades de saúde. Realizar assistência
de enfermagem de nível médio, contribuindo no  planejamento e acompanhamento
do trabalho de enfermagem. Participação nos programas de educação continuada.
Executar tarefas correlatas.

BB28 - TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL I 
Acolher o usuário, identificando o mesmo, se apresentando e explicando os
procedimentos a serem realizados. Atuar em equipe multiprofissional no
desenvolvimento de projetos terapêuticos em unidades de saúde. Participar no
treinamento de Atendente de Consultório Dentário; colaborar nos programas
educativos de saúde bucal; colaborar nos levantamentos e estudos epidemiológicos
como monitor e anotador; educar e orientar paciente ou grupo de pacientes sobre
prevenção e tratamento das doenças bucais, realizar procedimentos preventivos,
fazer a demonstração de técnicas de escovação; responder pela administração da
clínica; supervisionar, sob delegação, o trabalho dos Atendentes de Consultório
Dentário; fazer a tomada e revelação de radiografias intra-orais; realizar teste de
vitalidade pulpar; realizar a remoção de indutos, placas e cálculos supragengivais;
executar a aplicação de substâncias restauradoras; polir restaurações; proceder
limpeza e anti-sepsia do campo operatório e do ambiente de trabalho; proceder
esterilização de instrumentais; remover suturas. Executar tarefas correlatas.

BB29 - TERAPEUTA OCUPACIONAL I 
Acolher o usuário, identificando o mesmo, se apresentando e explicando os
procedimentos a serem realizados. Atuar em equipe multiprofissional no
desenvolvimento de projetos terapêuticos em unidades de saúde. Planejar,
coordenar, executar e avaliar as atividades de assistência em saúde ligadas à
problemáticas específicas, físicas, motoras, sensoriais, psicológicas, mentais e
sociais. Intervir terapeuticamente com técnicas específicas em atividades individuais
e /ou grupais, nos níveis preventivo curativo, de reabilitação e inclusão social, além
de promover a adaptação de recursos (órteses) e materiais para adequação de
posturas e atividades diversas (trabalho, avd, lazer, etc.) e dos ambientes em que o
indivíduo se estabeleça. Executar tarefas correlatas.

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS

EDITAL  004 / 2002 

A Prefeitura Municipal de Campinas (PMC) faz saber que fará realizar, sob a
responsabilidade técnica do Instituto Municipal de Ensino Superior de São Caetano
do Sul - IMES , em local e horário a serem oportunamente divulgados, Concurso
Público para provimento do Cargo de Professor de Orquestra Instrumentista
Executante -- Concertino, sob a égide da Legislação pertinente e de acordo com as
Instruções Especiais que ficam fazendo parte integrante deste Edital.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

I - DOS CARGOS

1. O Concurso destina-se ao provimento dos cargos de Professor de Orquestra
Instrumentista Executante -- Concertino, em caráter efetivo, relacionados no
Anexo I deste Edital, que estejam vagos, que venham a vagar ou a serem criados no
prazo de validade do Concurso.

2. Os cargos, salários, jornadas de trabalho, número de vagas, taxas de inscrição,
requisitos legais e tipos de avaliação são os estabelecidos no Anexo I do presente Edital.
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II - DOS BENEFÍCIOS 
TABELA DE JORNADA E VALORES

50%    igual ou superior a 20 horas semanais    R$ 75,00 -- salário superior R$
1600,00

Convênios opcionais:
UNIMED 
* Passe transporte 
* UNIODONTO  
Bawer Odontologia 
* Bônus Supermercado 
* Bônus Farmácia 

III - DAS INSCRIÇÕES
1 - Os boletins informativos serão entregues no período de 08 a 19 de abril de 2002,
de Segunda à Sexta-feira, no horário de expediente bancário, nas seguintes agências
do Banco do Brasil:
1515-6 - BARAO GERALDO - RUA HORACIO LEONARDI 50 - BARAO
GERALDO - CAMPINAS (SP)
1227-0 - BONFIM - AV. GOV.PEDRO DE TOLEDO, 1101 -- BONFIM -
CAMPINAS (SP) 
0052-3 - CAMPINAS - RUA DR.COSTA AGUIAR, 626 - 1., 2. E 3. ANDARES -
CENTRO - CAMPINAS (SP) 
1890-2 - CARLOS GOMES - AV. IRMA SERAFINA, 746 - CENTRO -
CAMPINAS (SP)
2857-6 - GLICERIO - AV. FRANCISCO GLICERIO, 1601 - CENTRO -
CAMPINAS (SP)
3551-3 - UNIMART SHOPPING - AV. JOHN BOYD DUNLOP 350 - VILA SAO
BENTO - CAMPINAS (SP) 
1.1. As inscrições  serão recebidas também via Internet através do site:
www.caipimes.com.br
2 - Para inscrever-se o interessado deverá:
2.1. No caso de Inscrição  na rede bancária:
2.1.1. Retirar, numa das agências bancárias do Banco do Brasil, o Boletim
Informativo, contendo o Edital do Concurso e Ficha de Inscrição para pagamento da
taxa de inscrição, de acordo com o Anexo I do presente Edital e preencher a Ficha de
Inscrição com a Taxa correspondente à opção desejada.
2.1.2. Pagar a taxa na rede bancária de compensação (exceto os casos previstos na
Legislação Municipal Nº 10.229/99).
2.1.3. Entregar, obrigatoriamente,  a ficha de inscrição devidamente
preenchida, acompanhada de comprovante de pagamento de taxa, para fins de
validação,  no posto de recebimento das inscrições situado na  Estação FEPASA
-- Rua Floriano Peixoto s/nº Centro Campinas.
2.1.4. O candidato que, mesmo efetuando o pagamento da taxa de inscrição, não
entregar a ficha de inscrição no posto de recebimento, não terá sua inscrição
validade.
2.2. No caso de Inscrição via Internet:
2.2.1. Consultar o Boletim Informativo, preencher a ficha de inscrição e emitir o
boleto com a taxa de inscrição correspondente a opção desejada.
2.3. Pagar a taxa correspondente à inscrição na rede bancária integrada de
compensação (exceto os casos previstos na Legislação Municipal Nº 10.229/99).
3. O pagamento da importância poderá ser efetuado em dinheiro ou cheque do
próprio candidato.
4. É permitido ao candidato inscrever-se em mais de uma opção, no máximo de
duas, devendo recolher o valor correspondente a cada inscrição a ser realizada.
5. Não haverá em hipótese alguma devolução da importância.
6. No caso de inscrição por procuração deverão ser apresentados: o instrumento de
mandato, o documento de identidade do procurador, que se responsabilizará pelo
preenchimento da ficha e o pagamento  da taxa de inscrição. Será exigida uma
procuração para cada candidato no ato da inscrição, a qual ficará retida.
7. O deferimento da inscrição dependerá do correto preenchimento pelo candidato,
do documento da inscrição.
8. Nenhum documento ficará retido no ato da inscrição, exceto o requerimento de
inscrição e a procuração quando for o caso.
9. O preenchimento correto da Ficha de Inscrição, assim como sua devolução na
agência bancária, será de total responsabilidade do candidato.
10.  O candidato ao se inscrever, estará declarando, sob as penas da Lei, satisfazer as
seguintes condições:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português a quem foi    conferida
igualdade, nas condições previstas no Decreto nº 70.436 de 18/04/72;
b) estar no gozo dos seus direitos políticos;
c) ter a idade mínima de 18  (dezoito) anos completos no ato da inscrição; 
d) quando do sexo masculino, haver cumprido as obrigações para com o Serviço Militar;
e) não registrar antecedentes criminais;
f) atender aos requisitos solicitados para o provimento dos cargos, de acordo com o
Anexo I do presente Edital.
g) não ter sido demitido/ exonerado da Prefeitura Municipal de Campinas por justa
causa ou em decorrência de inquérito administrativo.
h) estar de acordo com os termos do presente Edital.
11. No ato da inscrição NÃO serão solicitados comprovantes dos requisitos
legais contidos no Anexo I do presente Edital, e das exigências contidas no item
4 deste capítulo. No entanto, será automaticamente desclassificado o candidato
que não os apresentar no ato da posse na Prefeitura Municipal de Campinas,
sendo revogada a sua nomeação.
12. Os candidatos deficientes deverão declarar, quando da inscrição, serem
portadores de deficiência, especificando-a na própria ficha de inscrição, e
submeterem-se, quando convocados, a perícia médica a ser realizada por profissional
de saúde da Prefeitura Municipal de Campinas e que terá decisão terminativa sobre a
qualificação do candidato como deficiente ou não, e o grau de deficiência

capacitante para o exercício do cargo.
12.1 - Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina especializada,
de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos.
12.2 - Não serão considerados como deficiência  visual os distúrbios de acuidade
visual passíveis de correção. 
13.  As pessoas portadoras de deficiência participarão do Concurso em igualdade de
condições com os demais candidatos no que se refere a conteúdo,  avaliação,
classificação, horário e local de realização das provas. 
14. O candidato portador de deficiência, ou aquele que necessitar de condições
especiais para a realização da prova, deverá solicitá-las, na própria ficha de inscrição
disponível nos postos de inscrição, no período de realização das inscrições.
15.  O candidato que não solicitar a prova especial no prazo mencionado não terá a
prova preparada, seja qual for o motivo alegado, estando impossibilitado de realizar
a mesma.

IV -- DAS FORMAS DE AVALIAÇÃO
1-O concurso será realizado em duas fases: 
oPrimeira Fase: Prova de Execução, de acordo com o conteúdo programático
estabelecido no Anexo II, avaliada de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo
eliminatória e alicerçada nos seguintes critérios: Técnica, Musicalidade e
Interpretação.
1.1.1. Para a realização Prova de Execução, nesta fase, estará assegurado o sigilo, de
forma que o candidato estará oculto e a banca examinadora o identificará apenas por
um número.
1.1.2. Os candidatos serão, nesta primeira fase, habilitados se obtiverem o mínimo
de 60 (sessenta) pontos.
oSegunda Fase: Prova de Execução, pública e classificatória, avaliada na escala de 0
(zero) a 100 (cem) pontos.
2. A Nota final será o somatório das notas da primeira e segunda fases.
3. O candidato não classificado será automaticamente excluído do Concurso.

V -- DOS PROCEDIMENTOS 
1 -  As provas realizar-se-ão exclusivamente no Município de Campinas, em locais, datas e
horários a serem comunicados oportunamente por meio de  listagens afixadas no saguão da
Prefeitura Municipal de Campinas, à Avenida Anchieta, 200; por publicação dos
competentes Editais de convocação no Diário Oficial do Município de Campinas e por
Cartões Informativos que serão encaminhados pelo Correio.
1.1- O envio dos Cartões tem caráter auxiliar na informação do candidato, não sendo aceita
a alegação de não recebimento como justificativa de ausência ou de comparecimento em
data, local ou horários incorretos, uma vez que a comunicação oficial dar-se-á através dos
editais publicados no Diário Oficial do Município de Campinas.
1.2 - O candidato que não receber o Cartão Informativo até o 4º (quarto) dia que
antecede à realização das provas, ou não tiver acesso às publicações  do Diário
Oficial do Município de Campinas, poderá ter ciência do local das provas, através de
listas que serão afixadas no saguão do Paço Municipal de Campinas à Avenida
Anchieta, 200, ou através do site www.caipimes.com.br.
2. Não será permitida a prestação de provas fora do local, datas e horários
previamente designados, seja qual for o motivo alegado.
3. - Os eventuais erros de digitação de nome, número do documento de identidade,
etc, deverão ser corrigidos somente no dia das respectivas provas, na própria lista de
presença.
3.1. Caso haja inexatidão na informação relativa à(s) opção(ões) de inscrição(ões), o
candidato deverá entrar em contato com a empresa através do telefone (0XX11)
4224-4834, ou através do e-mail :  caipimes@caipimes.com.br,  antes da realização
das provas.
3.2. Somente será procedida a alteração, na hipótese de que o dado expresso pelo
candidato em sua ficha de inscrição tenha sido transcrito erroneamente para o cartão
informativo ou nas listas.
4 - Somente será admitido à sala de prova o candidato que estiver munido de
documento de identidade original.
4.1 - Serão considerados documentos  de identidade as carteiras e/ou cédulas de
identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela
Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédulas de Identidade
fornecidas por Ordens ou Conselhos de Classe, que por lei federal valem como
documento de identidade, Carteira de Trabalho, Previdência Social e a Carteira
Nacional de Habilitação com foto. Como o documento não ficará retido, será
exigida a apresentação do original.
4.2 - Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins, Protocolos,
Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira de Estudante, Crachás, Identidade
Funcional de natureza  privada, Carteira Nacional de Habilitação sem foto, etc.
4.3 - Os documentos deverão estar em perfeitas condições de forma a permitir, com
clareza, a identificação do candidato.
5 - Os candidatos deverão comparecer ao local da prova pelo menos 30 (trinta) minutos
antes da hora marcada, munidos de cartão de identificação (comprovante de inscrição) e
um dos documentos citados no item 4.1, caneta esferográfica azul ou preta.
5.1. Os candidatos inscritos como deficientes visuais (cegos) deverão comparecer ao
local da prova munidos de reglete e punção ou máquina específica  e um dos
documentos citados no item 4.1.
6 - Não será admitido na sala de provas o candidato que se apresentar após o horário
determinado.
6.1 - Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o
atraso ou a ausência do candidato.
7 - Será excluído do Concurso o candidato que:
a) apresentar-se após o horário estabelecido ou em local diferente do designado;
b) não comparecer à  prova seja qual for o motivo alegado;
c) não apresentar o documento de identidade exigido;
d) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros,
notas ou impressos não permitidos;
e) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento
eletrônico de comunicação;
f) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
g) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
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h) agir com descortesia em relação aos examinadores e seus auxiliares ou
autoridades presentes.
8 - Em hipótese alguma haverá segunda chamada, em quaisquer das formas de
avaliação, nas diferentes fases do concurso público, seja qual for o motivo alegado.

IX - DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
1 - A nota final do candidato classificado será igual ao somatório das notas da
primeira e segunda fases;
2 - Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de nota final, em lista de
classificação para cada opção.
2.1 - Os candidatos que, no ato da inscrição declararam ser portadores de
deficiência, se classificados nas provas, além de figurarem na lista geral de
classificação, terão seus nomes publicados em relação à parte, observada a
respectiva ordem de classificação.
3.  Em caso de empate na nota final, terá preferência, pela ordem:
k)Obtiver maior nota na Execução de Peça de Confronto
l)Obtiver maior nota na Execução de Leitura 
m)Obtiver maior nota na Execução de Livre Escolha
 3.1. Caso permaneça o empate a Banca Examinadora convocará os mesmos para
uma prova 
4.  Por ocasião da convocação, dos candidatos classificados, para preenchimento da
vaga, persistindo o empate na classificação final, os critérios de desempate serão:
- maior número de filhos, menores de vinte e um anos (maioridade civil)
- maior idade.

X - DOS RECURSOS
1 - O prazo para interposição de recursos será de até 48 (quarenta e oito) horas após
a divulgação dos resultados de cada etapa, tendo como termo inicial o 1º dia útil
subseqüente.
2 - Os recursos devidamente fundamentados e dirigidos ao Departamento de
Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, deverão ser
entregues pelo candidato ou seu procurador no Protocolo Geral - térreo da Prefeitura
Municipal de Campinas (Av. Anchieta, 200 - Centro).
3 - Admitir-se-á um único recurso para cada candidato, para cada etapa, sendo
desconsiderado recurso de igual teor.
4 - Somente serão apreciados os recursos, interpostos dentro do prazo, expressos em
termos convenientes e que apontarem as circunstâncias que os justifiquem, bem
como tiverem indicados o nome do candidato, número da sua inscrição, documento
de identidade (R.G.), opção (ões) a que está  concorrendo, endereço e telefone para
contato e assinatura.
5 - O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito, sendo considerada,
para tanto, a data do protocolo do mesmo.
6 - Os recursos  serão encaminhados, pelo Departamento de Recursos Humanos, à
CAIP/IMES que emitirá, por escrito, resposta aos candidatos e enviará cópia desta, à
Secretaria Municipal de Recursos Humanos.
7 - Os pontos relativos a questões das provas eventualmente anuladas serão
atribuídos a todos os candidatos presentes.

XI - DA HOMOLOGAÇÃO
O resultado final do Concurso será encaminhado à Prefeita Municipal, através do
Secretário Municipal  de Recursos Humanos,  para homologação.

XII - DO PROVIMENTO DOS CARGOS
1 - O provimento dos cargos obedecerá a ordem de classificação dos candidatos
aprovados.
2 - A convocação dos classificados para preenchimento das vagas disponíveis, será
feita oficialmente através do Diário Oficial do Município de Campinas
estabelecendo a data, horário e o local para apresentação do candidato.
3 -  Perderá os direitos decorrentes do Concurso Público o candidato que:
- não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação;
- não aceitar as condições estabelecidas para o exercício do cargo, pela Prefeitura
Municipal de Campinas (PMC);
- recusar a nomeação ou, consultado e nomeado, deixar de tomar posse ou de entrar
em exercício nos prazos estabelecidos pela legislação municipal vigente;
4 - É facultado à Prefeitura Municipal de Campinas exigir dos candidatos nomeados,
além da documentação prevista no Estatuto dos Funcionários do Município de
Campinas, outros documentos que julgar  necessários;
5 - Por ocasião da admissão, o candidato será submetido a exame médico, de caráter
eliminatório, para avaliação de sua saúde física e mental.

XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1 - A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação tácita das
condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital.
2 - A inexatidão das afirmativas ou irregularidade de documentos ou outras
irregularidades constatadas no decorrer do processo, ainda que verificadas
posteriormente, acarretarão a perda dos direitos decorrentes do Concurso Público.
3 - Cabe à Prefeitura Municipal de Campinas o direito de aproveitar os candidatos
classificados, em número estritamente necessário para o provimento dos cargos
vagos existentes ou que vierem a existir durante o prazo da validade do Concurso,
não havendo, portanto, obrigatoriedade de nomeação total dos aprovados.
4 - De acordo com a legislação vigente, 5% dos cargos vagos existentes serão
destinados a portadores de deficiência compatível com o exercício do cargo:
4.1. - Para cálculo do número de vagas, nos termos deste item, serão desprezadas as
frações inferiores a 0,5 (cinco décimos) e arredondadas para a unidade superior às
frações iguais ou superiores a 0,5 (cinco décimos);
4.2. - Não havendo candidatos aprovados, para o atendimento previsto neste item, os
cargos vagos serão preenchidos por candidatos não portadores de deficiência.
5 - O Prazo de Validade do Concurso será de 01 (um ano), contado da data da
Publicação da Homologação no Diário Oficial do Município de Campinas, podendo
ser prorrogado, uma vez, por igual período.
6 - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Recursos
Humanos.

Campinas,27 de março de 2002

JONIVAL FERREIRA CÔRTES

Secretário Municipal de Recursos Humanos
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ANEXO II -- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
TROMPETE: HAYDN, Franz Joseph -- Concerto para trompete e Orquestra (1O. e
2o. Movimentos) 
Peça de Livre escolha do Candidato, leitura ‘a primeira vista.
FAGOTE: WEBER, Carl Maria von -- Concerto para fagote e orquestra, Op. 75 (1o.
Movimento com cadenza); 
Peça de Livre escolha do Candidato, leitura ‘a primeira vista.
VIOLINO: MOZART, Wolfgang Amadeus -- Concerto em lá Maior para violino e
orquestra (1o. Movimento com cadenza);
Peça de Livre escolha do Candidato, leitura ‘a primeira vista.
VIOLA: STAMITZ, Karl -- Concerto em Ré Maior para viola e orquestra (1o.
Movimento com cadenza);
Peça de Livre escolha do Candidato, leitura ‘a primeira vista.
VIOLONCELO: HAYDN, Franz Joseph -- Concerto em Dó Maior  (1o. Movimento
com cadenza);
Peça de Livre escolha do Candidato, leitura ‘a primeira vista.
CONTRABAIXO: KOUSSEVITZKY, Serguei -- Concerto para contrabaixo e
orquestra ( com cadenza);

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA
PROVIMENTO DO CARGO DE PROFESSOR EFETIVO 

EDITAL N.º 005/ 2002

A Prefeitura Municipal de Campinas faz saber que fará realizar, sob a
responsabilidade técnica  da Fundação para o Desenvolvimento da UNICAMP
(FUNCAMP), Concurso Público para provimento dos cargos de PROFESSOR
EFETIVO, sob a égide da Legislação pertinente e de acordo com as Instruções
Especiais que fazem parte integrante deste Edital.
INSTRUÇÕES ESPECIAIS
I - DOS CARGOS
1 - O Concurso se destina ao provimento  dos cargos, em caráter efetivo, de
Professor da Secretaria Municipal de Educação (S.M.E), a seguir discriminados, que
estejam vagos, que venham a vagar ou a serem criados no prazo de validade do
Concurso:
- Professor Efetivo de Educação Especial;
- Professor Efetivo - 5ª a 8ª série de Ensino Fundamental de Língua Estrangeira:
Inglês
- Professor Efetivo - 5ª a 8ª séries de Ensino Fundamental de Língua Estrangeira:
Espanhol
- Professor Efetivo - 5ª a 8ª séries de Ensino Fundamental: Educação -- Relações
Econômicas e Tecnologia.
 2 - As atribuições do cargo de Professor compreendem aquelas previstas na Lei
9.394/96 -- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n.º 6.894/91 -
Estatuto do Magistério do Município e nas demais legislações sobre o assunto.
3- Os cargos, número de vagas, taxa de inscrição, requisitos legais e escolaridade são
os estabelecidos no Anexo I do presente Edital.

II - DA REMUNERAÇÃO, DA JORNADA DE TRABALHO E DOS BENEFÍCIOS

1- Da Remuneração e da Jornada:
CARGO * *JORN MÍN VALOR COMPL. SAL. ANTEC. TOTAL 

semanal/mensal HR./AULA GERAL

PROF. EF.  III 20 / 105 6,79 67,98 70,00 850,93
PROF. EF.  IV 20 / 105 7,36 67,21 70,00 910,01
PROF. EF.  V 20 / 105 7,96 66,43 70,00 972,23
PROF. EF.  ED. ESP. III 32 / 168 6,79 67,98 70,00 1.278,70
PROF. EF. ED.ESP. IV 32 / 168 7,36 67,21 70,00 1.373,69
PROF.  EF. ED. ESP. V 32 / 168 7,96 66,43 70,00 1.473,71

**JORNADA SEMANAL/MENSAL - INCLUIDO O REPOUSO SEMANAL REMUNERADO**

OBSERVAÇÃO: Os ocupantes dos cargos ficarão sujeitos à prestação das jornadas
semanais e horário de trabalho de acordo com o  interesse  e a necessidade da
Prefeitura Municipal de Campinas, sendo a jornada mínima de 20hs semanais/105hs
mensais.
1.1 - A remuneração do cargo está diretamente relacionada ao nível de titulação do
concursado, a saber:
- Professor III  -  Habilitação específica  de  Ensino Superior, obtida  em  Curso de
Licenciatura  Plena;
- Professor IV -  Título de Mestre, com dissertação defendida no campo da
Educação;
- Professor V  -  Título de Doutor, com tese defendida no campo da Educação.
2 - Dos Benefícios:
Os benefícios oferecidos pela Prefeitura Municipal de Campinas são:
Auxílio Refeição:
* Jornada mensal igual ou superior a 107 horas-aula: 100%
Jornada mensal igual ou superior a 90 horas-aula e inferior a 107 horas-aula: 50%

* Jornada mensal inferior a 90 horas-aula: sem direito ao auxílio 
Valores: Auxílio Refeição:
100% - R$180,00 para salários inferiores à R$1.600,00
100% - R$150,00 para salários superiores à R$1.600,00
50% - R$90,00 para salários inferiores à R$1.600,00
50% - R$75,00 para salários superiores à R$1.600,00
Convênios opcionais:
* UNIMED 
* UNIODONTO 
 * Passe transporte 
* Bônus Supermercado 
* Vale - Farmácia  
III - DAS INSCRIÇÕES
1-Efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 40,00 (quarenta reais)
através de depósito bancário no BANESPA, em nome da FUNCAMP, na conta
corrente de número 0207 13047371-1, no período de 02 a 12 de abril de 2002. 
2-Comparecer nos dias 13 ou 14 de abril de 2002 (Sábado e Domingo) no Ginásio
Multidisciplinar da UNICAMP (GMU), Barão Geraldo, Campinas, das 9:00 até as
16:00 horas, munido de um documento de identidade com foto recente e do
comprovante de pagamento da taxa. O candidato receberá uma cópia deste edital  e
preencherá a ficha de inscrição.
3-O candidato fará sua inscrição somente para um cargo.
4-Não haverá, em hipótese alguma, devolução da importância paga referente à taxa
de inscrição ou alteração do cargo assinalado pelo candidato na ficha de inscrição.
5-É permitida a inscrição através de  procuração. O instrumento de mandato
particular deverá ser apresentado no momento da  inscrição, acompanhado  do
documento de identidade do procurador, que se responsabilizará pelo preenchimento
da ficha e pelo ato de inscrição. Será exigida uma procuração para cada candidato, a
qual ficará retida.
6-Nenhum documento ficará retido, exceto o requerimento de inscrição, a
procuração, quando for o caso e o comprovante de pagamento da  taxa.
7-O candidato ao se inscrever  declara, sob as penas da Lei, satisfazer as seguintes
condições:
a)ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português a quem foi conferida
igualdade, nas condições previstas no Decreto n.º 70.436 de 18/04/72;
b) estar no gozo dos seus direitos políticos;
c) ter a idade mínima de 18  (dezoito) anos completos no ato da inscrição; 
d) quando do sexo masculino, haver cumprido as obrigações para com o Serviço
Militar;
e) não registrar antecedentes criminais;
f) atender à escolaridade mínima solicitada para o provimento dos cargos, de acordo
com o Anexo I do  presente Edital;
g) não ter sido demitido/exonerado da Prefeitura Municipal de Campinas por  justa
causa ou em decorrência de inquérito administrativo.
8-No ato da inscrição não serão solicitados comprovantes dos requisitos legais
contidos no Anexo I do presente Edital, e das exigências contidas no item 7 deste
capítulo. Será automaticamente desclassificado o candidato que não os apresentar no
ato da posse na Prefeitura Municipal de Campinas, sendo revogada  a sua nomeação.
9-Os candidatos portadores de deficiência deverão especificar, na ficha de inscrição,
a deficiência da qual são portadores e submeterem-se, quando convocados, a perícia
médica a ser realizada por profissional de saúde da Prefeitura Municipal de
Campinas, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como
portador de deficiência ou não, e se o grau de deficiência é compatível com o
exercício do cargo.
9.1 - Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina especializada, de
acordo com os padrões mundialmente estabelecidos.
9.2 - Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuidade
visual passíveis de correção.
10-Os candidatos que necessitarem de prova especial (braille ou ampliada) deverão
requerê-la, no ato  da inscrição, pessoalmente ou através de seu procurador. Os
candidatos que não o fizerem, seja qual for o motivo alegado, não terão a prova
especial preparada.
11-O candidato portador de total deficiência visual somente realizará prova mediante
leitura através do
 sistema braille e suas respostas deverão ser transcritas, também, em braille; para
tanto, deverá portar no dia da prova, reglete e punção ou máquina específica.
12-O candidato portador de deficiência participará do concurso em igualdade de
condições com os demais candidatos, no que se refere a conteúdo, avaliação,
duração, horário e local de aplicação das provas e deverá atender às demais
exigências.
13-A relação dos candidatos inscritos na Prova de 1ª Fase, local, horário e opção do
cargo, será afixada no Paço Municipal de Campinas e divulgada através dos sites
www.campinas.sp.gov.br e www.convest.unicamp.br, conforme cronograma.
IV -- DAS FORMAS DE AVALIAÇÃO
1- A avaliação será realizada com base nos seguintes instrumentos, de acordo com as
exigências dos          respectivos cargos: 
1ª Fase: constituída de Prova Objetiva com 80 (oitenta) questões de múltipla escolha

36 - Diário Oficial do Município Campinas, terça-feira, 02 de abril de 2002



com 5 alternativas de resposta sendo somente uma delas correta. As questões de 1
(um) a 40 (quarenta) versarão sobre Fundamentos da Educação e serão comuns para
todos os cargos. As questões de 41 (quarenta e um) até 80 (oitenta) versarão sobre
Conhecimentos Específicos de acordo com as exigências de cada cargo. 
2ª Fase: consistirá de Prova de Títulos.
2- Os conteúdos programáticos relativos à prova de 1ª Fase fazem parte integrante do
presente Edital (Anexo II).
V -- DOS PROCEDIMENTOS
1 - A prova de 1ª Fase será realizada exclusivamente no Município de Campinas, no
dia 05 de maio 
de 2002, com início às 14:00 (quatorze) horas e final às 18:00 (dezoito)  horas.
2-  Não será permitida a realização de prova fora do local, data e horário
previamente designados,    seja qual for o motivo alegado.
3- Os eventuais erros de digitação de nome, número do documento de identidade e
cargo devem ser corrigidos somente no dia da prova de 1ª Fase, conforme instruções
do fiscal de sala.
4- Somente será procedida a alteração na hipótese de que o dado expresso pelo
candidato em sua ficha de inscrição tenha sido transcrito erroneamente para o
boletim de correção de dados do candidato.
VI -- DAS PROVAS
1 -Somente será admitido à sala de prova o candidato que estiver munido de
documento de identidade 
original.
2 - Serão considerados documentos  de identidade as carteiras e/ou cédulas de
identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela
Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédulas de Identidade
fornecidas por Ordens ou Conselhos de Classe, que por lei federal valem como
documento de identidade, como por exemplo, as do CREA, OAB, CRC, etc,
Carteira de Trabalho e Previdência Social e Carteira Nacional de Habilitação com
foto. Como o documento não ficará retido, será exigida a apresentação do original.
3 - Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins, Protocolos,
Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira de Estudante, Crachás, Identidade
Funcional de natureza privada, Carteira Nacional de Habilitação sem foto, etc.
4 - Os documentos deverão estar em perfeitas condições de forma a permitir, com
clareza, a identificação do candidato.
5 - Nos termos do parágrafo 3º do artigo 18 da Lei Municipal no. 6.790/91 e,
tratando-se de correção por processo eletrônico, o candidato será identificado na
Folha de Resposta.
6- Os candidatos deverão comparecer ao local da prova até 30 minutos antes do seu
início, munidos do  documento de identificação, no qual foi colocado seu número de
inscrição, caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto nº 2 e borracha e no caso de
portadores de deficiência visual, reglete e punção ou máquina específica.
7- A Folha de Respostas será uma folha de leitura óptica e deverá ser preenchida
com caneta esferográfica preta ou azul, sem rasuras, com apenas uma alternativa
assinalada. Será disponibilizada uma Folha de Respostas Rascunho para que as
respostas nela marcadas, após a resolução de cada  questão, sejam passadas para a
Folha de Respostas corretamente. A Folha de Respostas Rascunho ficará com o
candidato para futura conferência com o gabarito da prova. A Folha de Leitura
óptica não será substituída em hipótese alguma.
8 - O gabarito da prova de 1ª Fase será publicado no Diário Oficial do Município e
através dos sites www.campinas.sp.gov.br e www.convest.unicamp.br,  e afixado no
Paço Municipal, conforme cronograma.
9 -Não será admitido na sala de provas o candidato que se apresentar após o horário
determinado.
10 -Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o
atraso ou a ausência do candidato.
11 -Serão computadas como erradas questões com nenhuma resposta assinalada ou
que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível.
12 -  Será excluído do Concurso o candidato que:
a) apresentar-se após o horário estabelecido ou em local diferente do designado;
b) não comparecer à  prova seja qual for o motivo alegado;
c) não apresentar o documento de identidade exigido;
d) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros,
notas ou impressos não permitidos ou calculadora;
e) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de
comunicação;
f) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
g) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
h)  agir com descortesia em relação aos examinadores e seus auxiliares ou
autoridades presentes.
13- Não será permitido ao candidato ausentar-se da sala de provas sem
acompanhamento do fiscal e 
 deixar a sala antes de decorrida uma hora e meia do início da prova.
14-O candidato entregará o caderno de questões e a folha de respostas ao fiscal,
assim que terminar a prova.
15-Em hipótese alguma haverá segunda chamada ou vista de provas, em quaisquer
das formas de avaliação, seja qual for o motivo alegado.

VII - DO JULGAMENTO DA PROVA DE 1ª FASE
1 - A prova de  1ª Fase será avaliada na escala de 0 (zero) a 80 (oitenta) pontos e será
eliminatória.
2 - Será considerado habilitado para a 2ª Fase, o candidato que obtiver, na prova de
1ª Fase, nota igual ou superior a 40 (quarenta).
3- A lista dos candidatos habilitados será publicada, em ordem alfabética, de acordo
com cada opção, no Diário Oficial do Município e nos sites
www.campinas.sp.gov.br e www.convest.unicamp.br e também afixada no Paço
Municipal, conforme cronograma.
VIII - DOS TÍTULOS -- 2ª FASE
1- Participarão da contagem de pontos de títulos os candidatos que forem habilitados
na prova de 1ª Fase na forma do Capítulo VII. 
2- A contagem dos títulos limita-se ao valor máximo de 04 (quatro) pontos.
3- As informações sobre o local, data, horário e demais especificações de entrega
dos títulos dos candidatos habilitados, para análise, serão divulgadas posteriormente,
em forma de Edital, através do Diário Oficial do Município de Campinas e no site
www.campinas.sp.gov.br
4- Na entrega dos títulos não serão aceitos protocolos, os documentos deverão ser
apresentados em cópia legível e autenticada.
5- Serão considerados títulos, para fins de pontuação, desde que devidamente
comprovados:
5.1- Título de Doutor na área da Educação: 03 (três) pontos;
5.2- Título de Mestre na área da Educação: 02 (dois) pontos;
5.3- Certificados de cursos de curta duração na área de educação, realizados nos
últimos três anos, observada a data limite de 31/03/02, com duração mínima de 30
horas cada um: 0,25 (vinte e cinco centésimos) por curso, até o limite máximo de 01
(um) ponto.
6- Os diplomas ou certificados de conclusão de Mestrado ou Doutorado só serão
aceitos desde que os cursos  sejam reconhecidos pelo MEC e revalidados, se
realizados no exterior.
7- É vedada a atribuição cumulativa dos pontos de títulos de Doutor e Mestre.
IX - DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
1- A nota final do candidato classificado será igual ao total de pontos obtidos na
prova de 1ª Fase, acrescidos dos pontos atribuídos aos títulos apresentados na 2ª
Fase, no valor total máximo de 84 (oitenta e quatro) pontos.
2- Os candidatos serão classificados em ordem decrescente da nota final, em lista
para cada opção, a ser publicada no Diário Oficial do Município, e através dos sites
www.campinas.sp.gov.br e www.convest.unicamp.br, e também afixada no Paço
Municipal, conforme cronograma .
2.1- Os candidatos que, no ato da inscrição, declararam ser portadores de
deficiência, se classificados nas provas, além de figurarem na lista geral de
classificação, terão seus nomes publicados em relação à parte, observada a
respectiva ordem de classificação 
3-  Em caso de empate na nota final, terá preferência, pela ordem:
3.1 - O candidato com maior total de  pontos na prova de 1ª Fase;
3.2 - O candidato com maior nota no componente de Fundamentos de Educação da
prova de 1ª Fase.
4- Por ocasião da convocação, dos candidatos classificados, para preenchimento de
vagas, persistindo o empate na classificação final, os critérios de desempate serão:
- maior número de filhos dependentes, até 21 anos de idade (maioridade civil);
-  maior  idade.
X - DOS RECURSOS
1- O prazo para interposição de recursos será de até 48 (quarenta e oito) horas após a
divulgação dos resultados de cada etapa, tendo como termo inicial o 1º dia útil
subseqüente.
2- Os recursos devidamente fundamentados e dirigidos ao Departamento de
Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, deverão ser
entregues pelo candidato ou seu procurador no Protocolo Geral - térreo da Prefeitura
Municipal de Campinas, Av. Anchieta, 200 -- Centro.
3- Admitir-se-á um único recurso para cada candidato, para cada etapa, sendo
desconsiderado recurso de igual teor.
4- Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo, expressos em
termos convenientes e que apontarem as circunstâncias que os justifiquem, bem
como tiverem indicados o nome do candidato, número da sua inscrição, documento
de identidade (R.G.), opção a que está  concorrendo, endereço, telefone para contato
e assinatura.
5- O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito, sendo considerada,
para tanto, a data do protocolo do mesmo.
6- Os recursos relacionados à prova de 1ª Fase serão encaminhados, pelo
Departamento de Recursos Humanos, à FUNCAMP que emitirá, por escrito,
resposta aos candidatos e enviará cópia desta, à Secretaria Municipal de Recursos
Humanos.
7- O deferimento ou indeferimento dos recursos será publicado no Diário Oficial do
Município de Campinas.
8- Os pontos relativos às questões da prova de 1ª Fase eventualmente anuladas, serão
atribuídos a todos os candidatos que efetivamente participaram da prova.
XI - DA HOMOLOGAÇÃO
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O resultado final do Concurso será encaminhado à Prefeita Municipal, através do
Secretário Municipal  de Recursos Humanos,  para homologação.
XII - DO PROVIMENTO DOS CARGOS
1- O provimento dos cargos obedecerá a ordem de classificação dos candidatos
aprovados, dentro de cada componente curricular.
2- A convocação dos classificados para preenchimento das vagas disponíveis, será
feita oficialmente através do Diário Oficial do Município de Campinas,
estabelecendo data, horário e local para apresentação do candidato.
3- Perderá os direitos decorrentes do Concurso Público o candidato que:
- não comparecer na convocação em data, horário e local estabelecidos;
- não aceitar as condições estabelecidas para o exercício do cargo, pela Prefeitura de
Campinas ;
-  recusar a nomeação ou, consultado e nomeado, deixar de tomar posse ou de entrar
em exercício nos prazos estabelecidos pela legislação municipal vigente.
4- É facultado à Prefeitura Municipal de Campinas exigir dos candidatos nomeados,
além da documentação prevista no Estatuto dos Funcionários do Município de
Campinas, outros documentos que julgar  necessários.
5 - Por ocasião da admissão, o candidato será submetido a exame médico, de caráter
eliminatório, para avaliação de sua saúde física e mental.
6 -- Não tomará posse o candidato aprovado e nomeado que deixar de apresentar os
documentos exigidos no presente edital.
6.1 - Só serão válidos os diplomas registrados no órgão competente.
6.2 - No momento da posse, o candidato deverá assinar uma declaração de acúmulo

de cargos públicos remunerados e apresentar a declaração do horário de trabalho. 
XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1- A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação tácita das
condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital.
2- A inexatidão das informações ou irregularidade de documentos ou outras
irregularidades constatadas no decorrer do processo, ainda que verificadas
posteriormente, acarretarão a perda dos direitos decorrentes do Concurso Público.
3- Cabe à Prefeitura Municipal de Campinas  o direito de aproveitar os candidatos
classificados, em número estritamente necessário para o provimento dos cargos
vagos existentes ou que vierem a existir durante o prazo da validade do Concurso,
não havendo, portanto, obrigatoriedade de nomeação total dos aprovados.
4- De acordo com a legislação vigente, 5% dos cargos vagos existentes serão destinados
a portadores de deficiência desde que, compatível com o exercício do cargo:
4.1. - Para cálculo do número de vagas, nos termos deste item, serão desprezadas as frações
 inferiores a 0,5 (cinco décimos) e arredondadas para a unidade superior às frações
iguais ou superiores a 0,5 (cinco décimos);
4.2. - Não havendo candidatos aprovados, para o atendimento previsto neste item, os
cargos vagos serão preenchidos por candidatos não portadores de deficiência.
5- O prazo de validade do Concurso será de 01 (hum) ano, contado da data da
publicação da Homologação no Diário Oficial do Município de Campinas, podendo
ser prorrogado, uma vez, por igual período.
6- Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos.

XIV -- CRONOGRAMA PREVISTO
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ANEXO I - EDITAL 005/2002

ANEXO II - EDITAL 005/2002 

PROGRAMAS E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS

EducaçÃo Especial
A Educação Especial no âmbito da política educacional. A escolarização dos
diferentes: os saberes que a legitimam e as práticas disciplinares que lhe conferem
materialidade.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
BRASIL. Lei nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996 -- Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional. Brasília, 1996.
BRASIL. -- Decreto Presidencial nº 3.298/99, de 20 de dezembro de 1999, Brasília:
Presidência da República.
PRÓ-POSIÇÕES: Dossiê Educação Especial e Políticas Inclusivas. Campinas:
Faculdade de Educação, v. 12, n. 2-3(35-36), jul.-nov. 2001  
JANUZZI, Gilberta S. M. A luta pela educação do deficiente mental no Brasil. 3a ed.
Campinas, Ed. Autores Associados. 1992.
SACKS, Oliver. Vendo Vozes: Uma Jornada ao Mundo dos Surdos. São Paulo: Cia.
das Letras, 1998. 
SILVA, S. & VIZIM, M. (orgs.). Educação Especial: Múltiplas Leituras. Campinas:
Mercado de Letras, 2001.

EDUCAÇÃO - RELAÇÕES ECONÔMICAS E TECNOLOGIA
O TRABALHO NAS SOCIEDADES HUMANAS passada, presente e perspectivas futuras.
Formação do Capitalismo - Industrialismo - Crises do sistema capitalista -
Organização dos trabalhadores - Formas atuais de produção, exploração do trabalho
e flexibilização - Terceiro setor e ONGs- Globalização - Capitalismo neoliberal- 

novos mercados de serviços - tecnologia da informação. 
CIDADANIA E DIREITOS DO CIDADÃO
Direito do consumidor e PROCON - Direitos da criança e do adolescente (trabalho
do menor) Movimentos sociais contemporâneos - Associações comunitárias -
Questão ambiental e ocupação urbana- inclusão- participação da comunidade.
MERCADOS E PRODUÇÃO 
Tendências atuais de consumo - inclusão no mercado de trabalho - mercado exterior
e integração (mercosul) - Orçamento Participativo.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
ANTUNES, Ricardo. Adeus ao Trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a
centralidade do mundo do trabalho. S.P. Ed.Cortez e Ed. da Unicamp, 1995.
CÓDIGO de Defesa do Consumidor - Campinas, Ed. Mizuno, 1999.
ESTATUTO da Criança e do Adolescente - CMDCA - Campinas, 2000
GIBSON, Rowan et alli. Repensando o Futuro. São Paulo, Makron Books do Brasil,
1997.
HUBERMAN, Leo. História da Riqueza do Homem. Rio de janeiro, Zahar Ed.,
1980. 
MARQUES, Mário Osório. A escola no computador: linguagens rearticuladas,
educação outra. Editora Unijui, 1999.
GENTILI, Pablo e SILVA, Tomaz T. (org.). Neoliberalismo, Qualidade Total e
Educação. Editora Vozes. 10a ed. 2001
ESPANHOL
COMPONENTE: A METODOLOGIA DO ENSINO DO ESPANHOL COMO
LÍNGUA ESTRANGEIRA.
Pontos de Concurso:
Conhecimento da língua espanhola e do seu funcionamento.
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Aspectos sócio-político-culturais do ensino de espanhol.
O ensino da língua espanhola da perspectiva do seu uso.
Processos envolvidos na produção e compreensão de enunciados e textos em
espanhol.
Avaliação crítica de material didático de espanhol-língua estrangeira. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
CERROLAZA, M./ e Cerrolaza, O. Cómo trabajar con libros  de texto -- La
planificación de la clase. Madrid, Edelsa, 1999.
SÁNCHEZ, A., Martín, E., Matilla, J. A. Gramática Práctica de Español para
extranjeros. Madrid, SGEL, 1994 (o ediciones posteriores).
SILES ARTÉS, J. E Sánchez Maza. Curso de lectura, conversación y redacción.
Madrid, SGEL, 1996.
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO
Escola, Estado e Sociedade.
Organização e Gestão do Trabalho Pedagógico na Escola.
Currículo e Cotidiano Escolar.
Pesquisa e Práticas Pedagógicas na Escola do Ensino Fundamental.
Política Educacional.
Avaliação Educacional.
A Escola e o/a Outro/a.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
VEIGA, Ilma P. A. e Marília Fonseca (orgs.). 
Dimensões do Projeto Político-Pedagógico (AS). Editora Papirus.
SAVIANI, Dermeval. A Nova Lei da Educação (LDB): Trajetória, Limites e
Perspectivas. 256p - ISBN: 85-85701-45-5. Editora Autores Associados.
OLIVEIRA, Inês Barbosa de (org.). Democracia no cotidiano da Escola (A) - 2.
edição. Editora DP & A. 1999.
BASTOS, João Baptista (org.). Gestão democrática. Editora DP & A.. 2000.
ALVES, Nilda E Regina Leite Garcia (orgs.). Sentido da Escola (O) - 3. edição.
Editora DP & A. 1999.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. Editora Paz e Terra. 3a ed. 1997.
SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de Identidade. Editora Autêntica. 2000.
ESTATUTO da Criança e do Adolescente. Campinas, CMDCA, 2000.
BRASIL, Lei nº 9394/96 de 20/12/96. Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional. Brasília, 1996.
LARROSA, Jorge E Núria Perez de Lara (orgs.). Imagens do Outro. Editora Vozes.
1998.
INGLÊS
COMPONENTE: A METODOLOGIA DO ENSINO DO INGLÊS COMO
LÍNGUA ESTRANGEIRA.
Pontos de Concurso:
Conhecimento da língua inglesa e do seu funcionamento.
Aspectos sócio-político-culturais do ensino de língua inglesa.
O ensino da língua inglesa da perspectiva do seu uso.
Processos envolvidos no ensino da leitura de textos escritos em língua inglesa.
Avaliação crítica de material didático de inglês-língua estrangeira.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
CORACINI, M. J. (org.). Interpretação, Autoria e Legitimação do Livro Didático.
Campinas-SP, Pontes, 1999.
KLEIMAN, A. B. Oficina de Leitura: teoria e prática. Campinas-SP, Mercado de
Letras, 1992.
MOITA, Lopes L. P. Oficina de Lingüística Aplicada: a natureza social e
educacional dos processos de ensino/aprendizagem de línguas. Campinas-SP,
Mercado de Letras, 1996.

Campinas, 02 de abril de 2002.

JONIVAL FERREIRA CÔRTES

Secretário Municipal de Recursos Humanos

(02, 03 e 04/04)

PORTARIAS ASSINADAS PELA SRA. PREFEITA

Nº 50029 - 1- exonerar a partir de 30/03/02, o Sr. Dirceu Pereira Júnior, do cargo em
comissão de Diretor de Departamento da  Secretaria Municipal de  Serviços Públicos
e de Coordenação  das Administrações Regionais.
2- nomear a partir de 01/04/02, o Sr. Waldir Antonio Bizzo, para exercer o cargo em
comissão de Diretor de Departamento da  Secretaria Municipal de  Serviços Públicos
e de Coordenação  das Administrações Regionais.
3- exonerar a partir de 30/03/02, o Sr. Heitor Ernesto Sartori, do cargo de  Assessor
Técnico Departamental Nível VIII, do Departamento de Limpeza Urbana,
Secretaria Municipal de  Serviços Públicos e de Coordenação  das Administrações
Regionais.

SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

TERMO ADITIVO Nº 02/2002 

Protocolado nº: 46.153/2000
Convenentes: Celebram entre si, o Município de Campinas, através da Secretaria
Municipal de Saúde -- CGC nº: 51.885.242/0001-40 e o Serviço de Saúde Cândido
Ferreira -- CGC nº: 46.044.368/0001-52.
Objeto: O presente termo tem por objeto aditar o Termo Aditivo nº 02/2001, dando

continuidade ao Programa de Parceria  na Assistência à Saúde,  conforme o
convênio celebrado em 21 de junho de 2000, compreendendo a atuação coordenada
dos Convenentes no sentido de operacionalizar os Programas Paidéia de Saúde da
Família e de atenção à saúde, no âmbito do Município de Campinas,  implementação
de ações de desenvolvimento da gestão, formação e educação em saúde e apoio
logístico/material para ações de saúde. 
Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da realização dos serviços
previstos neste Termo Aditivo correrão a conta de dotação consignada no orçamento
da Secretaria Municipal de Saúde, com base em recursos de fomento e
financiamento de projetos de saúde transferidos do Ministério da Saúde, Secretaria
Estadual de Saúde, Organizações Nacionais e/ou Internacionais,   Fundo Municipal
de Saúde, com as seguintes classificações orçamentárias nº:
0801.10.122.3300.2091.3390.79.39.09; 0801.10.122.3300.2091.3390.39.22.00;
0801.10.122.3300.2091.3390.39.32.00; 0801.10.122.3300.2091.3390.39.62.00;
0801.10.122.3300.2091.3390.39.64.00; 0801.10.122.3300.2091.3390.39.65.00;
0801.10.122.3300.2091.3390.39.73.00 e outras que possam ser criadas em função da
origem do recurso financeiro.
Este Termo terá o valor estimado de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil
reais) ao ano, a ser repassado pelo Primeiro Convenente, correspondentes a
contra-partida do desenvolvimento de ações, atividades, apoio logístico e material,
ora conveniadas.
Vigência: 04 de fevereiro de 2003
Data de assinatura: 05 de fevereiro  de  2002
Signatários: Izalene Tiene, CPF nº: 608.316.208-00; Gastão Wagner de Sousa
Campos, CPF nº: 116.419.161-68;  Willians Harry Valentini Júnior, CPF nº
716.285.508-30; Antonio Orlando, CPF nº: 014.026.848-0
(02 e 03/04)

COORDENADORIA DISTRITAL DE SAÚDE NORTE -
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROTOCOLO Nº: 01/6000478 PN
INTERESSADO: GEVISA S/A
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO EM SAÚDE/2001
INDEFERIDO

PROTOCOLO Nº 01/6000481 PN
INTERESSADO: GEVISA S/A
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ROGÉRIO AUGUSTO
QUEIROZ, CREFITO Nº 15701 F, A PARTIR DE 14/03/2001
DEFERIDO

PROTOCOLO Nº 01/6000480 PN
INTERESSADO: GEVISA S/A
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO EM SAÚDE/2001, EM
FISIOTERAPIA
DEFERIDO

PROTOCOLO Nº: 02/6000113 PN
INTERESSADO: GEVISA S/A
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO EM SAÚDE/2002, EM
FISIOTERAPIA
DEFERIDO

PROTOCOLO Nº 01/6000479 PN
INTERESSADO: GEVISA S/A
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FELIPE RIBEIRO
MASCARENHAS, CREFITO Nº 27386 F, A PARTIR DE 14/03/2001
DEFERIDO

PROTOCOLO Nº 01/6000477 PN
INTERESSADO: GEVISA S/A
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO EM SAÚDE/2001,
AMBULATÓRIO MÉDICO
DEFERIDO

PROTOCOLO Nº 02/6000112 PN
INTERESSADO: GEVISA S/A
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO EM SAÚDE/2002,
AMBULATÓRIO MÉDICO
DEFERIDO

PROTOCOLO Nº 02/6000267 PN
INTERESSADO: FLORALIS FARMÁCIA HOMEOPÁTICA LTDA. ME
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE DIUZANA CRISTIAN BIFFI,
CRF Nº 17731, A PARTIR DE 05/03/2002
DEFERIDO
PROTOCOLO Nº 99/6000828 PN
INTERESSADO: J. HENRIQUE XAVIER & ALMEIDA LTDA.
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO EM SAÚDE/1999
INDEFERIDO
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PROTOCOLO Nº 20/6000378 PN
INTERESSADO: J. HENRIQUE XAVIER & ALMEIDA LTDA.
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO EM SAÚDE/2000
INDEFERIDO

PROTOCOLO Nº 01/6000530 PN
INTERESSADO: J. HENRIQUE XAVIER & ALMEIDA LTDA. EPP
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO EM SAÚDE/2001
INDEFERIDO

PROTOCOLO Nº 02/6000045 PN
INTERESSADO: J. HENRIQUE XAVIER & ALMEIDA LTDA. EPP
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO EM SAÚDE/2002
DEFERIDO

PROTOCOLO Nº 02/6000165 PN
INTERESSADO: J. HENRIQUE XAVIER & ALMEIDA LTDA.
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE JOSÉ RENALDO DE
SOUZA, CRF/SP Nº 16625, A PARTIR DE 04/02/2002
DEFERIDO

PROTOCOLO Nº 02/6000284 PN
INTERESSADO: JOSÉ HENRIQUE XAVIER & ALMEIDA LTDA.
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE RODRIGO ANGELINI,
CRF Nº 25680, A PARTIR DE 01/03/2002
DEFERIDO

PROTOCOLO Nº 99/6000862 PN
INTERESSADO: DROGARIA DO CAMPUS LTDA.
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO EM SAÚDE/1999
INDEFERIDO

PROTOCOLO Nº 20/6001502 PN
INTERESSADO: DROGARIA DO CAMPUS LTDA.
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ANA PAULA
LUCIANO VIEIRA, CRF Nº 18010, A PARTIR DE 31/10/2000
DEFERIDO

PROTOCOLO Nº 20/6000279 PN
INTERESSADO: DROGARIA DO CAMPUS LTDA.
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL
INDEFERIDO

PROTOCOLO Nº 02/6000247 PN
INTERESSADO: DROGARIA LEAL SANTOS
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE MARINA MIYUKI
UMO DE SOUZA, CRF Nº 11319, A PARTIR DE 01/03/2002
DEFERIDO
PROTOCOLO Nº 02/6000284 PN
INTERESSADO: JOSÉ HENRIQUE XAVIER & ALMEIDA LTDA.
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE RODRIGO ANGELINI,
CRF Nº 25680, A PARTIR DE 01/03/2002
DEFERIDO

PROTOCOLO Nº 98/6000813 PN
INTERESSADO: SILVA & CABRAL LTDA. ME
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO EM SAÚDE INICIAL/1998
DEFERIDO

PROTOCOLO Nº 98/6000813 PN
INTERESSADO: SILVA & CABRAL LTDA. ME
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EVANILDES DA
SILVA SANTANA, CRF/SP 22151, A PARTIR DE 30/03/1998
DEFERIDO

PROTOCOLO Nº 99/6001122 PN
INTERESSADO: SILVA, CABRAL & SANTANA LTDA. ME
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO EM SAÚDE/1999
INDEFERIDO

PROTOCOLO Nº 20/6000252 PN
INTERESSADO: SILVA & CABRAL & SANTANA LTDA. ME
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO EM SAÚDE/2000
INDEFERIDO

PROTOCOLO Nº 01/6000081 PN
INTERESSADO: SILVA, CABRAL & SANTANA LTDA. ME
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO EM SAÚDE/2001
DEFERIDO

PROTOCOLO Nº 01/6000659 PN
INTERESSADO: CEREALISTA CASTELLI LTDA.
ASSUNTO: RECURSO REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA Nº 00674
INDEFERIDO

ERRATA
ONDE SE LÊ:
PROTOCOLO Nº 02/6000558 PN
INTERESSADO: M.A.M. DEFENSIVOS E APLICAÇÕES LTDA.
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIIONAMENTO/2000
INDEFERIDO

LEIA-SE:
PROTOCOLO Nº 20/6000558 PN
INTERESSADO: M.A.M. DEFENSIVOS E APLICAÇÕES LTDA.
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIIONAMENTO/2000
INDEFERIDO

ONDE SE LÊ:
PROTOCOLO Nº 02/6000223 PN
INTERESSADO: BARBOSA & BOTTIGNON DROGARIA LTDA.
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE LICENÇA PARA COMERCIALIZAÇÃO DE
MEDICAMENTOS
DEFERIDO

LEIA-SE:
PROTOCOLO Nº 02/6000223 PN
INTERESSADO: BARBOSA & BOTTIGNON DROGARIA LTDA.
ASSUNTO: DE ACORDO COM PORTARIA Nº 06/99, CADASTRO DE
ESTABELECIMENTO AUTORIZADO A DISPENSAR MEDICAMENTOS DA LISTA C2
(RETINÓIDES) DA PORTARIA Nº 344/98.
DEFERIDO

KENNIA M. LINARES B.OLIVEIRA

Coordenadora Visa Norte -- Autoridade Sanitária

SECRETARIA DE TRANSPORTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

RESOLUÇÃO N.º 106/2002

Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal n.º 9.503, de 23
de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro;
Considerando que o órgão executivo de trânsito neste município é a Secretaria de
Transportes, por força do disposto no artigo 22, inciso VII da Lei Municipal n.º
7.721, de 15 de dezembro de 1993;
Considerando finalmente o disposto no artigo 256 e seguintes, combinado com o
disposto nos artigos 281 e 282 e seus parágrafos, todos do Código de Trânsito
Brasileiro, que dispõem sobre a imposição de penalidades aos infratores de suas normas,
O Secretário Municipal de Transportes no uso de suas atribuições

DETERMINA

A aplicação da pena prevista na legislação vigente para as infrações indicadas nos
AIT’s lavrados a partir de 22 de janeiro de 1998 e processados em  23/03/2002
a  25/03/2002  abaixo relacionados.
Ficam também, notificados os proprietários dos veículos, cujas placas estão
publicadas nesta Resolução para, com base no parágrafo 7º do artigo 257 do Código
de Trânsito Brasileiro, indicarem no prazo de 15 (quinze) dias, o condutor infrator,
sob pena de não o fazendo, serem responsabilizados pela infração,  e ainda, ficam
notificados do início do prazo para apresentação de eventual recurso, conforme
dispõe o parágrafo 4º do artigo 282.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MARCOS PIMENTEL BICALHO

Secretário Municipal de Transportes

SISTEMA DE CONTROLE DE AUTOS DE INFRACAO DE CAMPINAS 
AIIPS PROCESSADOS NO PERIODO 23/03/2002 A 25/03/2002 
ENQUADRAMENTO 621.10-TRANS VELOC SUP A MAX PERMITIDA ATE
20%
PROCESSADAS EM 25/03/2002
AEJ3987 D1-469567-08 AET8801 D1-469735-28 AGU8499 D1-469824-38
AIP9875 D1-469201-78 AIZ8463 D1-469247-98 ARV2303 D1-469253-48
BFL3733 D1-469556-08 BFL3782 D1-469463-58 BFL8080 D1-469565-88
BFL8080 D1-469757-28 BFT8366 D1-469895-88 BIC1870 D1-469214-98
BIC1870 D1-469505-38 BIE5759 D1-469162-18 BIJ5390 D1-469707-78
BIJ6734 D1-469418-48 BIK3309 D1-469731-98 BIS8353 D1-469880-48
BIX4449 D1-469878-28 BJC7836 D1-469482-28 BJI0020 D1-469449-28
BKC9766 D1-469114-88 BKC9766 D1-469374-48 BKC9766 D1-469819-98
BKH0262 D1-469831-08 BKI7518 D1-469602-18 BKO5769 D1-469344-78
BLU8564 D1-469319-48 BLV2279 D1-469753-98 BME8384 D1-469825-48
BMU1830 D1-469641-78 BMU1914 D1-469395-38 BMU3371 D1-469874-98
BMU4105 D1-469377-78 BMU5783 D1-469414-08 BNP7728 D1-469153-38
BNS3408 D1-469791-38 BNU8600 D1-469639-58 BNY2698 D1-469518-58
BNY3731 D1-469420-68 BNY7995 D1-469459-18 BOC2336 D1-469606-58
BOC7464 D1-469648-38 BOF8116 D1-469787-08 BOU6285 D1-469494-38
BPC4759 D1-469255-68 BPC6970 D1-469394-28 BPC9248 D1-469502-08
BPD8497 D1-469332-68 BPJ2808 D1-469737-48 BQA0990 D1-469252-38
BQG4989 D1-469703-38 BQG4989 D1-469754-08 BQH4776 D1-469823-28
BQH7214 D1-469798-08 BQM0855 D1-469632-98 BQR0992 D1-469124-78
BQR4759 D1-469105-08 BQY3730 D1-469564-78 BQZ0353 D1-469861-78
BRC1580 D1-469165-48 BRZ2156 D1-469526-28 BSA2167 D1-469424-08
BSP3416 D1-469627-48 BSQ4555 D1-469148-98 BSQ5537 D1-469789-18
BSQ6463 D1-469382-18 BSV8474 D1-469212-78 BSV8474 D1-469620-88
BTD1232 D1-469573-58 BTD2135 D1-469354-68 BTE5212 D1-469460-28
BTG0040 D1-469829-88 BTG0235 D1-469622-08 BTG3838 D1-469096-18
BTG9085 D1-469634-08 BTK0342 D1-469687-98 BUI1210 D1-469305-18
BUI8696 D1-469780-38 BUL1031 D1-469302-98 BUW1019 D1-469698-98
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BUW2525 D1-469413-08 BUW5645 D1-469788-08 BVI2386 D1-469726-48
BVI3216 D1-469282-08 BVN2013 D1-469183-08 BVN2816 D1-469107-18
BVN4639 D1-469193-08 BVN8670 D1-469432-78 BVN8855 D1-469166-58
BVX2303 D1-469316-18 BVX5396 D1-469298-58 BWS5110 D1-469213-88
BWS6361 D1-469415-18 BWS7246 D1-469755-08 BXL8040 D1-469390-98
BZJ2846 D1-469477-88 BZJ6460 D1-469777-08 BZJ7014 D1-469251-28
BZJ8670 D1-469616-48 BZJ9262 D1-469715-48 BZQ1850 D1-469168-78
CAB2259 D1-469732-08 CAE5882 D1-469803-48 CAM1943 D1-469296-38
CAN2427 D1-469095-08 CAQ0643 D1-469300-78 CAQ8084 D1-469768-28
CAZ5458 D1-469245-78 CBG8112 D1-469317-28 CBH6770 D1-469391-08
CBP2682 D1-469672-58 CBQ8150 D1-469250-18 CCB7188 D1-469645-08
CCJ9860 D1-469652-78 CCT6000 D1-469106-08 CCW1983 D1-469486-68
CCW2704 D1-469199-58 CCW5121 D1-469301-88 CDJ5530 D1-469102-78
CDU2716 D1-469873-88 CEQ3037 D1-469157-78 CEV0037 D1-469733-08
CEV2618 D1-469674-78 CEV7525 D1-469876-08 CEV8924 D1-469468-08
CEY0625 D1-469488-88 CEY1067 D1-469196-28 CEY1067 D1-469827-68
CEY2790 D1-469249-08 CEY3975 D1-469553-78 CEY5687 D1-469495-48
CEY5949 D1-469417-38 CEY7424 D1-469195-18 CEY8578 D1-469154-48
CFP5397 D1-469609-88 CGX1346 D1-469458-08 CHN0591 D1-469559-28
CHN1637 D1-469349-18 CHN4639 D1-469329-38 CHN4701 D1-469481-18
CHN4701 D1-469667-08 CIX7278 D1-469228-18 CIY5227 D1-469109-38
CJD3358 D1-469714-38 CJD8224 D1-469684-68 CJD9646 D1-469151-18
CJH7554 D1-469725-38 CJT6308 D1-469122-58 CJU7422 D1-469702-28
CJY6960 D1-469410-78 CJZ6090 D1-469144-58 CKX0055 D1-469362-38
CKX0702 D1-469304-08 CKX1078 D1-469515-28 CKX1605 D1-469786-98
CKX2689 D1-469446-08 CKX2850 D1-469760-58 CKX3009 D1-469408-58
CKX3999 D1-469669-28 CKX6720 D1-469407-48 CKX8300 D1-469138-08
CLF2365 D1-469656-08 CNF5434 D1-469677-08 CNF7749 D1-469689-08
CNQ3040 D1-469325-08 CNQ3357 D1-469312-88 CNQ3399 D1-469324-98
CNQ3436 D1-469465-78 CNQ3665 D1-469381-08 CNQ7656 D1-469711-08
CNQ8497 D1-469108-28 CNT2318 D1-469186-38 COB4814 D1-469101-68
COK7373 D1-469147-88 COQ5704 D1-469337-08 COZ2383 D1-469700-08
COZ3081 D1-469635-18 COZ3151 D1-469241-38 COZ6585 D1-469662-68
COZ7152 D1-469896-98 COZ7710 D1-469125-88 CPE9709 D1-469197-38
CPQ3123 D1-469655-08 CPS6855 D1-469544-98 CPU2912 D1-469475-68
CPU3677 D1-469497-68 CPU6145 D1-469585-68 CPU9984 D1-469454-78
CPU9984 D1-469496-58 CPU9984 D1-469691-28 CQF7359 D1-469649-48
CQH3482 D1-469406-38 CQI6040 D1-469814-48 CQW3165 D1-469738-58
CQW4250 D1-469139-08 CRN9191 D1-469800-18 CRO5550 D1-469891-48
CRW3712 D1-469405-28 CSZ2480 D1-469450-38 CSZ5789 D1-469152-28
CTI8059 D1-469510-88 CTN8399 D1-469322-78 CTN8555 D1-469772-68
CTN8619 D1-469156-68 CTP0262 D1-469378-88 CTP1397 D1-469781-48
CTP2572 D1-469347-08 CTP4159 D1-469472-38 CTP8210 D1-469307-38
CTP9511 D1-469198-48 CTP9763 D1-469728-68 CWG0144 D1-469244-68
CWG1638 D1-469724-28 CWG4500 D1-469623-08 CWG5653 D1-469793-58
CWG7853 D1-469485-58 CWG8190 D1-469435-08 CWZ6944 D1-469759-48
CXA4484 D1-469773-78 CXD0498 D1-469894-78 CXD0711 D1-469361-28
CXD1776 D1-469741-88 CXD3607 D1-469398-68 CXD6707 D1-469886-08
CXD9808 D1-469578-08 CXN8490 D1-469758-38 CXQ0890 D1-469775-98
CXT0880 D1-469150-08 CXT1240 D1-469479-08 CXT1935 D1-469483-38
CXT3878 D1-469765-08 CXT5224 D1-469867-28 CXT6561 D1-469529-58
CXT8331 D1-469433-88 CYZ1722 D1-469327-18 CYZ4217 D1-469358-08
CYZ5997 D1-469318-38 CYZ6093 D1-469580-18 CYZ7170 D1-469799-08
CYZ7246 D1-469619-78 CYZ7626 D1-469611-08 CZU8348 D1-469527-38
CZW1158 D1-469837-58 DBJ0443 D1-469730-88 DBJ3519 D1-469184-18
DBJ3792 D1-469121-48 DBJ4512 D1-469692-38 DBJ4550 D1-469762-78
DBJ6840 D1-469756-18 DBJ8400 D1-469615-38 DBJ8977 D1-469263-38
DBJ8977 D1-469393-18 DBJ9038 D1-469678-08 DBJ9573 D1-469612-08
DBY2216 D1-469243-58 DBY2340 D1-469539-48 DBY4824 D1-469605-48
DBY5853 D1-469137-98 DBY5875 D1-469792-48 DBY7664 D1-469706-68
DBY8387 D1-469716-58 DCN2705 D1-469533-98 DCN3176 D1-469142-38
DDJ0426 D1-469628-58 DDJ1940 D1-469562-58 DDJ2566 D1-469110-48
DDJ3168 D1-469478-98 DDJ4171 D1-469461-38 DDJ5255 D1-469328-28
DDJ6614 D1-469191-88 DDJ6682 D1-469207-28 DDJ7695 D1-469546-08
DDJ9022 D1-469624-18 DDV0841 D1-469490-08 DDV1220 D1-469192-98
DDV1699 D1-469710-08 DDV2609 D1-469747-38 DDV3029 D1-469368-98
DDV3772 D1-469257-88 DDV3905 D1-469705-58 DDV3905 D1-469718-78
DDV7604 D1-469412-98 DDV8810 D1-469189-68 DDV9011 D1-469265-58
DES0015 D1-469373-38 DFE0769 D1-469630-78 DFE0803 D1-469572-48
DFE2289 D1-469746-28 DFE2492 D1-469626-38 DFE4375 D1-469554-88
DFE5777 D1-469621-98 DFE5876 D1-469119-28 DFE6474 D1-469171-08
DFE6683 D1-469202-88 DFE6708 D1-469311-78 DFE7748 D1-469313-98
DFE8540 D1-469129-18 DFE9959 D1-469812-28 DFU1196 D1-469889-28
DFU1514 D1-469276-58 DFU2001 D1-469499-88 DFU3785 D1-469603-28
DFU3797 D1-469818-88 DFU5900 D1-469613-18 DFU6589 D1-469470-18
DFU8266 D1-469428-38 DFU9609 D1-469453-68 DGW0392 D1-469723-18
DGW1524 D1-469397-58 DGW1574 D1-469338-18 EJK2020 D1-469476-78
FFQ1111 D1-469143-48 FLS0550 D1-469764-98 GKP9468 D1-469810-08
GMQ8238 D1-469248-08 GMT8220 D1-469355-78 GNQ1619 D1-469712-18
GPG8055 D1-469230-38 GRI0313 D1-469232-58 GRM2812 D1-469670-38
GUD7289 D1-469761-68 JEQ8195 D1-469796-88 JWF7352 D1-469885-98
KDL3449 D1-469551-58 LCJ5520 D1-469690-18 LCM6974 D1-469657-18
MMP9224 D1-469727-58 MTH3807 D1-469375-58

ENQUADRAMENTO 622.00-TRANS VEL SUP A MAX PERMITIDA ACIMA DE 20%
PROCESSADAS EM 25/03/2002
BHI4324 D1-469396-48 BSV8474 D1-469604-38 BTG7170 D1-469350-28
BVG1076 D1-469897-08 BZS2882 D1-469103-88 CAZ5458 D1-469173-18
CBL7514 D1-469389-88 CDD5078 D1-469695-68 CDU3003 D1-469310-68
CEY9059 D1-469297-48 CLF2020 D1-469595-58 CMI0892 D1-469163-28
CNQ2151 D1-469384-38 COZ3209 D1-469309-58 COZ3432 D1-469159-98
CQF0176 D1-469839-78 CXT1935 D1-469471-28 DAA0174 D1-469654-98
DBY2858 D1-469832-08 DDV7880 D1-469660-48 DFU1378 D1-469492-18

MARCOS PIMENTEL BICALHO

Secretário Municipal de Transportes

RESOLUÇÃO N.º 107/2002

Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal n.º 9.503, de 23
de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro;
Considerando que o órgão executivo de trânsito neste município é a Secretaria de
Transportes, por força do disposto no artigo 22, inciso VII da Lei Municipal n.º
7.721, de 15 de dezembro de 1993;
Considerando finalmente o disposto no artigo 256 e seguintes, combinado com o
disposto nos artigos 281 e 282 e seus parágrafos, todos do Código de Trânsito
Brasileiro, que dispõem sobre a imposição de penalidades aos infratores de suas normas,
O Secretário Municipal de Transportes no uso de suas atribuições

DETERMINA

A aplicação da pena prevista na legislação vigente para as infrações indicadas nos
AIT’s lavrados a partir de 22 de janeiro de 1998 e processados em  23/03/2002
a  25/03/2002  abaixo relacionados.
Ficam também, notificados os proprietários dos veículos, cujas placas estão
publicadas nesta Resolução para, com base no parágrafo 7º do artigo 257 do Código
de Trânsito Brasileiro, indicarem no prazo de 15 (quinze) dias, o condutor infrator,
sob pena de não o fazendo, serem responsabilizados pela infração,  e ainda, ficam
notificados do início do prazo para apresentação de eventual recurso, conforme
dispõe o parágrafo 4º do artigo 282.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MARCOS PIMENTEL BICALHO

Secretário Municipal de Transportes

SISTEMA DE CONTROLE DE AUTOS DE INFRACAO DE OUTROS
MUNICIPIOS
AIIPS PROCESSADOS NO PERIODO 23/03/2002 A 25/03/2002 
ENQUADRAMENTO 621.10-TRANS VELOC SUP A MAX PERMITIDA ATE
20%
PROCESSADAS EM 25/03/2002
ADE1222 D1-469509-78 ADF1396 D1-469269-98 AEJ9256 D1-469561-48
AII0634 D1-469629-68 BFI5621 D1-469291-98 BFK9500 D1-469218-28
BFL9284 D1-469260-08 BFM7114 D1-469647-28 BFW5434 D1-469170-98
BGS8808 D1-469321-68 BHL7745 D1-469503-18 BII5680 D1-469784-78
BIJ7286 D1-469751-78 BIP6583 D1-469275-48 BIQ1001 D1-469369-08
BKH3015 D1-469254-58 BKH3015 D1-469335-98 BKH3015 D1-469400-88
BKL4960 D1-469172-08 BLA4739 D1-469383-28 BLA9996 D1-469813-38
BLH1904 D1-469205-08 BLM6827 D1-469339-28 BMO3815 D1-469132-48
BMT3841 D1-469431-68 BMZ3733 D1-469545-08 BNN5634 D1-469456-98
BNO6777 D1-469357-98 BNP9544 D1-469795-78 BNT6957 D1-469720-98
BOJ3747 D1-469140-18 BPB1181 D1-469822-18 BPC7995 D1-469480-08
BPK4317 D1-469763-88 BQD8412 D1-469569-18 BQH6325 D1-469549-38
BQM2427 D1-469555-98 BQV6245 D1-469130-28 BQX3789 D1-469750-68
BRB0274 D1-469584-58 BRS0153 D1-469113-78 BRZ0663 D1-469511-98
BSC4354 D1-469160-08 BSD0892 D1-469877-18 BSD8191 D1-469264-48
BSQ0248 D1-469806-78 BSV6864 D1-469178-68 BSV6870 D1-469176-48
BSV7817 D1-469575-78 BTB2214 D1-469352-48 BTG9605 D1-469815-58
BTH8274 D1-469242-48 BTP7660 D1-469187-48 BUD7296 D1-469386-58
BUG1047 D1-469174-28 BUM7025 D1-469367-88 BUR7039 D1-469266-68
BUR7039 D1-469392-08 BUW6027 D1-469306-28 BUZ0278 D1-469651-68
BVC7820 D1-469364-58 BVN2595 D1-469576-88 BVZ5731 D1-469744-08
BXK4601 D1-469209-48 CAQ7983 D1-469340-38 CAV4877 D1-469872-78
CBH4619 D1-469537-28 CBK6350 D1-469462-48 CCF9743 D1-469117-08
CCT8206 D1-469898-08 CDC0495 D1-469097-28 CDE0945 D1-469437-18
CDF4210 D1-469771-58 CDV6956 D1-469177-58 CDV9075 D1-469258-98
CDV9075 D1-469330-48 CDV9075 D1-469809-08 CDV9075 D1-469343-68
CDW7904 D1-469348-08 CEG5448 D1-469785-88 CEJ5693 D1-469233-68
CEJ6415 D1-469581-28 CEP3229 D1-469804-58 CEV6594 D1-469371-18
CFA4092 D1-469425-08 CFE4646 D1-469427-28 CFK0798 D1-469365-68
CFL8109 D1-469204-08 CGU0134 D1-469881-58 CGW4479 D1-469133-58
CHI7464 D1-469828-78 CHJ0580 D1-469127-08 CHJ0580 D1-469158-88
CHJ2006 D1-469586-78 CHZ5543 D1-469111-58 CIB0743 D1-469366-78
CID4233 D1-469721-08 CIH7632 D1-469273-28 CIQ9372 D1-469857-38
CIT0094 D1-469610-98 CIX2407 D1-469487-78 CJA4567 D1-469442-68
CJC5457 D1-469888-18 CJF1559 D1-469194-08 CJI0736 D1-469870-58
CJR6972 D1-469135-78 CJX8991 D1-469185-28 CJX8991 D1-469426-18
CJY4319 D1-469668-18 CJZ6088 D1-469568-08 CJZ6611 D1-469429-48
CJZ8659 D1-469370-08 CJZ9898 D1-469416-28 CKD2152 D1-469336-08
CKD3071 D1-469636-28 CKD6833 D1-469439-38 CKE2662 D1-469833-18
CKG5563 D1-469379-98 CKG6613 D1-469875-08 CKS6439 D1-469441-58
CKT3112 D1-469287-58 CLR1277 D1-469776-08 CMF0676 D1-469443-78
CMP4956 D1-469643-98 CMR8207 D1-469149-08 CMX5724 D1-469238-08
CMX8669 D1-469116-08 CMZ5579 D1-469802-38 CNM3657 D1-469134-68
CNM7846 D1-469708-88 CNO0233 D1-469363-48 CNO2158 D1-469141-28
CNO3700 D1-469161-08 CNS4559 D1-469858-48 CNU3153 D1-469745-18
CNX0606 D1-469231-48 CNZ1451 D1-469259-08 CNZ1451 D1-469342-58
CNZ1451 D1-469646-18 COD1327 D1-469098-38 COG4629 D1-469115-98
COM9735 D1-469782-58 COQ0041 D1-469200-68 CPH7455 D1-469743-08
CPM7313 D1-469473-48 CPQ3222 D1-469563-68 CPX6438 D1-469817-78
CPZ7199 D1-469469-08 CQB5538 D1-469658-28 CQB8014 D1-469582-38
CQB9598 D1-469261-18 CQC9534 D1-469411-88 CQS5065 D1-469422-88
CQT4282 D1-469436-08 CQW4302 D1-469146-78 CRJ0442 D1-469356-88
CRJ8411 D1-469289-78 CRK1687 D1-469281-08 CRK3778 D1-469169-88
CRM1183 D1-469423-98 CRO6111 D1-469118-18 CRV5732 D1-469856-28
CSA7614 D1-469644-08 CSB4135 D1-469181-98 CSC1034 D1-469372-28
CSC6219 D1-469836-48 CSD3658 D1-469190-78 CSF0519 D1-469274-38
CSJ0287 D1-469220-48 CSQ0712 D1-469136-88 CST8948 D1-469430-58
CTB3439 D1-469709-98 CTB9845 D1-469270-08 CTD5881 D1-469387-68
CVK5722 D1-469388-78 CVM0943 D1-469640-68 CVM5588 D1-469666-08
CVR0822 D1-469504-28 CVT5392 D1-469834-28 CVZ5907 D1-469865-08
CWH7744 D1-469493-28 CWP1356 D1-469530-68 CWV4233 D1-469650-58
CWX6394 D1-469268-88 CXI5281 D1-469774-88 CXR0963 D1-469445-98
CXS9517 D1-469778-18 CXX5587 D1-469277-68 CXY9301 D1-469438-28
CYA7442 D1-469262-28 CYG2004 D1-469314-08 CYJ1169 D1-469333-78
CYJ8682 D1-469131-38 CYK6499 D1-469167-68 CYK6933 D1-469892-58
CYK7708 D1-469769-38 CZE9019 D1-469385-48 CZF6694 D1-469508-68
CZI2484 D1-469742-98 CZI4744 D1-469547-18 CZJ3838 D1-469315-08
CZJ4207 D1-469740-78 CZJ4803 D1-469535-08 CZN0216 D1-469807-88
CZN2876 D1-469155-58 CZO2394 D1-469500-98 CZZ3434 D1-469303-08
DAD2991 D1-469558-18 DAI9479 D1-469399-78 DAN1080 D1-469868-38
DAU6829 D1-469227-08 DAX0045 D1-469531-78 DAX1249 D1-469560-38
DAY4213 D1-469225-98 DBE2184 D1-469579-08 DBU4042 D1-469334-88
DBY7574 D1-469552-68 DBZ7930 D1-469722-08 DCC5742 D1-469211-68
DCD1462 D1-469283-18 DCF0663 D1-469278-78 DCG7087 D1-469749-58
DCO8360 D1-469614-28 DCZ5885 D1-469618-68 DDB1091 D1-469208-38
DDC6298 D1-469179-78 DDC9582 D1-469543-88 DDD7776 D1-469376-68
DDI6643 D1-469835-38 DDK5095 D1-469805-68 DDM3252 D1-469112-68
DDN4486 D1-469701-18 DDP6146 D1-469279-88 DDQ0495 D1-469092-88
DDS4815 D1-469838-68 DDV0848 D1-469474-58 DDV1145 D1-469694-58
DDY4227 D1-469452-58 DEM3926 D1-469421-78 DEP6705 D1-469653-88
DER4246 D1-469808-98 DES3530 D1-469226-08 DES7547 D1-469308-48
DES7547 D1-469404-18 DEV8338 D1-469532-88 DFK6666 D1-469229-28
DSH0008 D1-469451-48 ESA2403 D1-469816-68 FSW1995 D1-469323-88
GPX4527 D1-469239-18 GPZ6952 D1-469294-18 GUD0006 D1-469128-08
GXK6645 D1-469625-28 IFW2812 D1-469224-88 JED3308 D1-469589-08
JNO6901 D1-469271-08 LAY9620 D1-469713-28 LCG7101 D1-469871-68

ENQUADRAMENTO 622.00-TRANS VEL SUP A MAX PERMITIDA ACIMA DE 20%
PROCESSADAS EM 25/03/2002
BFV3618 D1-469284-28 BIR3000 D1-469748-48 BQP1858 D1-469123-68
BVX9782 D1-469699-08 BWC2229 D1-469680-28 BXL4886 D1-469693-48
CAR5143 D1-469617-58 CHN3708 D1-469797-98 CIY4818 D1-469665-98
CKM7691 D1-469830-98 CNS6450 D1-469534-08 CON4096 D1-469583-48
CPZ7402 D1-469550-48 CQO3907 D1-469570-28 CQY9494 D1-469801-28
CXT8677 D1-469280-98 CXT9660 D1-469633-08 CZR3703 D1-469659-38
DBH1490 D1-469661-58 DDZ1270 D1-469290-88 DEX5608 D1-469455-88
DGA7168 D1-469272-18 JFS4553 D1-469457-08

MARCOS PIMENTEL BICALHO
Secretário Municipal de Transportes

CEASA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO S/A

AVISO AOS ACIONISTAS

Acham-se a disposição dos acionistas, na sede social da Empresa, situada a Rod. D.
Pedro I, Km 140,5, Pista Norte, Campinas/SP, os documentos a que se refere o artigo
133 da Lei nº 6.404/76, relativos aos exercício encerrado em 31 de dezembro de 2001.

Campinas, 02 de abril de 2002.
MÁRIO ANTONIO DE MORAES BIRAL

Diretor Presidente
(02, 03 e 04/04)

COHAB
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS

EXTRATO DE ADITAMENTO

Termo de Aditamento:1.581/01

42 - Diário Oficial do Município Campinas, terça-feira, 02 de abril de 2002



Contratante:Companhia de Habitação Popular de Campinas
Contratada:Mentre Mão de Obra Efetiva e Temporária Ltda
Objeto:Prorrogação do prazo do contrato de fornecimento de mão de obra
temporária.
Data da Assinatura:25/03/2002
Prazo:30 dias
Protocolado:4328/01

Campinas, 27de Março de 2002

MIGUEL JORGE NICOLAU FILHO

Diretor Administrativo e Financeiro

SANASA
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A

AVISO AOS ACIONISTAS

Achamse à disposição dos acionistas, na sede social da Empresa, situada na Avenida
da Saudade n? 500, Ponte Preta, CampinasSP, os documentos a que se refere o
artigo133 da Lei n? 6.404/76, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2001.

Campinas, 26 de março de 2002.

VICENTE ANDREU GUILLO

Diretor Presidente  Sanasa 

(28 E 29/03 e 02/04)

RESUMO DE ADITAMENTO DE CONTRATOS

Nº 06 ao Contrato 2000/3102-00-0 - Contratada: Sodexho Pass do Brasil Serv. e
Com. Ltda. - Modalidade: CP Nº 10/99-- Objeto: Fornecimento de Vale-refeição --
Vigência: Prorrogada p/mais até 12 meses -- Taxa Administração: reduzida de 2% p/
1,6% - Valor: R$ 4.106.204,64-
Nº 01 ao Contrato Nº 2001/3247-00-0 - Contratada: Tânia Nahum Martins -
Modalidade: CD. Nº 08/2001 -- Serviços Especializados de Assessoria Jurídica --
Vigência: Prorrogada p/mais até 06 meses -- Vr. R$ 37.568,88.
Nº 03 ao Contrato Nº 99/2891-00-0 - Contratada: Options Informática Ltda. -
Modalidade: DL Nº 187/99 -- Objeto: Serviços de Manutenção de Software --
Vigência: Prorrogada p/mais até 12 meses -- Vr. R$ 2.460,48.

Diretoria Administrativo-financeira e de Relações com Investidores

PODER JUDICIÁRIO

EDITAL DE CITAÇÃO

Edital de Citação de José Alessandro de Albuquerque Alves, c/ prazo de 20 dias, ref. ao
processo nº 1.763/98. O Drº Iberê de Castro Dias, MM. Juíz Substituto da 5ª Vara Cível da
Comarca de Campinas/SP, etc. Faz saber, a José Alessandro de Albuquerque Alves, que
por parte de BBA Fomento Comercial Ltda., lhes foi ajuizada ação de Busca e Apreensão,
alegando em resumo o seguinte : ‘‘As partes celebraram em 21.03.97 um ‘‘contrato de
compra e venda mercantil, com reserva de domínio’’ para aquisição de bens, no valor de R$
13.500,00, a ser pago em 24 parcelas. Tal acordo teve como finalidade a aquisição de ‘‘um
veículo marca VW, modelo Gol 1.6 MI, ano de fabr 97, cor vermelho, chassi
9BWZZZ377VP525330’’. Ocorre que, o requerido deixou de efetuar o pagamento das
parcelas vencidas a partir de 21/11/97. O requerente  por diversas vezes tentou receber
amigavelmente o valor devido, sendo que, após diversas tentativas sem sucesso, não restou
outra alternativa a não ser a reclamação judicial para apreender o bem que lhe foi
fiduciariamente alienado. E, em virtude de encontrar-se em lugar incerto e não sabido, pelo
presente edital fica José Alessandro de Albuquerque Alves devidamente Citado, para
responder, querendo, a mencionada ação de Contrato c/ Reserva de Domínio no prazo de 5
dias, a contar após o prazo do presente edital, podendo requerer a purgação da mora se já
tiver pago 40% do preço financiado, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos
alegados pelo autor, nos termos do art. 285 do CPC. Será o presente edital publicado e
afixado na forma da lei. Campinas, 14/08/01.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

PORTARIAS ASSINADAS PELA MESA DIRETORA:

PORTARIA DA MESA No. 276/2002 -- Exonerar o Sr. JONATHAS VALERIO DA
SILVA do cargo em comissão de Assessor Especial Parlamentar, ref. CC3, a
partir de 20/03/02.

PORTARIA DA MESA No. 277/2002 -- Nomear o Sr. NESTOR MATIAS DOS
SANTOS para o cargo em comissão de Assessor Especial Parlamentar, ref.
CC3, a partir de 21/03/02.
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