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 LEI Nº 15.162 DE 23 DE MARÇO DE 2016 
 DENOMINA RUA ISMAEL PENTEADO UMA VIA PÚBLICA DO MUNI-

CÍPIO DE CAMPINAS. 
 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:
 Art. 1º   Fica denominada Rua Ismael Penteado a Rua 26 do loteamento Residencial 
Città di Firenze, com início na Rua Guaraciaba (Rua 07 - loteamento Parque Dom 
Pedro II) e término na Rua Alexandre Inácio da Costa (Rua 10 do próprio Residencial 
Città di Firenze).
 Art. 2º   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 HENRIQUE MAGALHÃES TEIXEIRA 

 Prefeito Municipal Em Exercício 
 Protocolado nº 2015/08/4798
Autoria: CMC - Ver. Aurélio Cláudio
 

   

 LEI Nº 15.163 DE 23 DE MARÇO DE 2016 
 DENOMINA PRAÇA JASME MOREIRA DA SILVA UMA PRAÇA PÚBLI-

CA DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS. 
 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:
 Art. 1º   Fica denominada Praça Jasme Moreira da Silva a Praça 03, com área de 
422,831m² (Qt. 16.069; Código Cartográfi co 3362.4173.0002), pertencente ao lotea-
mento Residencial Città di Firenze, situada entre a Avenida Antônio Pagliato (Avenida 
01), Rua 03 e divisa do loteamento.
 Art. 2º   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 HENRIQUE MAGALHÃES TEIXEIRA 

 Prefeito Municipal Em Exercício 
 Protocolado nº 2014/08/10416
Autoria: CMC - Ver. Professor Alberto
 

   

 LEI Nº 15.164 DE 23 DE MARÇO DE 2016 
 DENOMINA RUA CHEDA NANE SAAD UMA VIA PÚBLICA DO MUNI-

CÍPIO DE CAMPINAS. 
 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:
 Art. 1º   Fica denominada Rua Cheda Nane Saad a Rua 07 do loteamento Residencial 
Entre Verdes, no Distrito de Sousas, com início na Avenida Italo Antonio Trevizani 
(Avenida 05) e término no balão de retorno entre as Quadras “C” e “D”, no mesmo 
loteamento.
 Art. 2º   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 HENRIQUE MAGALHÃES TEIXEIRA 

 Prefeito Municipal Em Exercício 
 Protocolado nº 2015/08/7891
Autoria: CMC - Ver. Luiz Cirilo
 

   

 LEI Nº 15.165 DE 23 DE MARÇO DE 2016 
 DENOMINA PRAÇA JONAS JAVAROTTI UMA PRAÇA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE CAMPINAS. 
 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:
 Art. 1º   Fica denominada Praça Jonas Javarotti a Praça 06, com área de 232m², Qt. 
772, pertencente ao loteamento Chácara da Barra, situada entre o encontro da Rua 
Pederneiras (Rua 32) com a Rua Pereira Barreto (Rua 33), no mesmo loteamento.
 Art. 2º   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 HENRIQUE MAGALHÃES TEIXEIRA 

 Prefeito Municipal Em Exercício 
 Protocolado nº 2015/08/04163
Autoria: CMC - Ver. Marcos Bernardelli
 

   

 LEI Nº 15.166 DE 23 DE MARÇO DE 2016 
 DENOMINA RUA ANGELO PETITTO UMA VIA PÚBLICA DO MUNICÍ-

PIO DE CAMPINAS. 
 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:
 Art. 1º   Fica denominada Rua Angelo Petitto a Rua 14 do loteamento Residencial En-
tre Verdes, no Distrito de Sousas, com início na Rua 39 e término no balão de retorno 
entre as Quadras “J2” e “D2” e a Rua Renato Eduardo Bortolotto  (Rua 34 - trecho 1).
 Art. 2º   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 HENRIQUE MAGALHÃES TEIXEIRA 

 Prefeito Municipal Em Exercício 
 Protocolado nº 2015/08/06495
Autoria: CMC - Ver. Marcos Bernardelli
 

   

 LEI Nº 15.167 DE 23 DE MARÇO DE 2016 
 DENOMINA RUA SERGIO ORLANDO DE CAMPOS PUPO NOGUEIRA 

UMA VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS. 
 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:
 Art. 1º   Fica denominada Rua Sergio Orlando de Campos Pupo Nogueira a Rua 05 

do loteamento Residencial Entre Verdes, no Distrito de Sousas, com início na Rua 
Claudio Lysias Valvassoura (Rua 09) e término na Avenida Carla Alessandra Tozzi 
(Avenida 02), no mesmo loteamento.
 Art. 2º   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 HENRIQUE MAGALHÃES TEIXEIRA 

 Prefeito Municipal Em Exercício 
 Protocolado nº 2015/08/08910
Autoria: CMC - Ver. Luiz Cirilo 

   

 LEI Nº 15.168 DE 23 DE MARÇO DE 2016 
 ALTERA O ART. 1º DA LEI Nº 15.092, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2015, 
QUE “DENOMINA PRAÇA NILSON VERISSIMO UMA PRAÇA PÚBLI-

CA DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS”. 
 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:
 Art. 1º   O art. 1º da Lei nº 15.092, de 9 de novembro de 2015, passa a vigorar com a 
seguinte redação:
“ Art. 1º   Fica denominado Praça Nilson Verissimo o Sistema de Lazer 01, com área 
de 159,94m², pertencente ao loteamento Alphaville Dom Pedro 2, situado entre os 
lotes 05 e 06 da Quadra “B” e a Rua Liberato Cardoso de Sá (Rua 05), no mesmo 
loteamento.” (NR)
 Art. 2º   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 HENRIQUE MAGALHÃES TEIXEIRA 

 Prefeito Municipal Em Exercício 
 Protocolado nº 2016/08/02524
Autoria: CMC - Ver. Luiz Rossini
 

   

 LEI Nº 15.169 DE 23 DE MARÇO DE 2016 
 DENOMINA PRAÇA JOÃO JOSÉ BATISTA UMA PRAÇA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE CAMPINAS. 
 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:
 Art. 1º   Fica denominada Praça João José Batista a praça sem designação, com área 
de 366,61m², (Qt. 16.824; Código Cartográfi co 3442.1373.0001), pertencente ao lote-
amento Vila Orozimbo Maia, situada entre a Rua Praia Vermelha (Rua 21), Rua Luiz 
Chiodetto (Rua 15 e parte da Rua 16), ambas no mesmo loteamento, e a Rua Américo 
Mansoni (Rua 16 - Jardim Santa Eudóxia).
 Art. 2º   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 HENRIQUE MAGALHÃES TEIXEIRA 

 Prefeito Municipal Em Exercício 
 Protocolado nº 2015/08/06997
Autoria: CMC - Cidão Santos
 

   

 LEI Nº 15.170 DE 23 DE MARÇO DE 2016 
 DENOMINA RUA JOSÉ VALENTIM POSTAL UMA VIA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE CAMPINAS. 
 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:
 Art. 1º   Fica denominada Rua José Valentim Postal a Rua 04 (de forma semicircular) 
do loteamento Residencial Entre Verdes, com início e término na Rua 02 do mesmo 
loteamento.
 Art. 2º   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 HENRIQUE MAGALHÃES TEIXEIRA 

 Prefeito Municipal Em Exercício 
Protocolado nº 2015/08/07895
Autoria: CMC -Luiz Cirilo

 DECRETO Nº 19.075 DE 23 DE MARÇO DE 2016 
 ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 4º DO DECRETO Nº 13.781, DE 28 DE 

NOVEMBRO DE 2001, QUE TRATA DA APROVAÇÃO DO ARRUAMENTO 
E LOTEAMENTO DENOMINADO “RESIDENCIAL TERRAS DO BARÃO.” 
 O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais,
 DECRETA: 
Art. 1º - Fica alterado o Art. 4º do Decreto nº 13.781, de 28 de novembro de 2001, que 
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.4º Ficam os lotes abaixo relacionados destinados ao uso comercial e de serviços, 
com parâmetro construtivo do tipo CSE: “lote 01 da Quadra A; lotes 01 e 42 da quadra 
C; lotes 18 e 19 da quadra E; lotes 11 e 12 da quadra G; lote 13 da quadra H; lote 17 
da quadra I; lotes 1 e 19 da quadra X e lote 04 da quadra CI.” (NR)
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 
18.138 de 31 outubro de 2013.
 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 HENRIQUE MAGALHÃES TEIXEIRA 

 Prefeito Municipal Em Exercício 
 MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO 

 Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos 
 CARLOS AUGUSTO SANTORO  

 Secretário Municipal de Urbanismo  
 Redigido e publicado na Secretaria Municipal de Chefi a de Gabinete do Prefeito  

 MICHEL ABRÃO FERREIRA  
 Secretário Chefe de Gabinete do Prefeito 
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 DECRETO Nº 19.076 DE 23 DE MARÇO DE 2016 
 DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-

TAR, NO VALOR DE R$ 855.498,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA E 
CINCO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS), AO ORÇA-
MENTO PROGRAMA DO HOSPITAL MUNICIPAL “DR. MÁRIO GATTI”. 
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, no uso de suas atribuições legais, 
e de conformidade com o disposto no Artigo 4º, Inciso I, § 1º, alínea (b), da Lei nº 
15.131 de 23 de dezembro de 2015,
DECRETA:
Artigo 1º. - Fica aberto um Crédito Adicional no valor de R$ 855.498,00 (Oitocentos e 
cinquenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e oito reais), suplementar ao Orçamento 
Programa do Hospital Municipal “Dr. Mário Gatti”, na seguinte dotação:
513000 HOSPITAL MUNICIPAL “DR. MÁRIO GATTI”
 51303 MANUT. ATIV. RESID. MÉDICA, ENSINO E PESQUISA
 10.122.1068.4433 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESIDÊNCIA MÉDICA, ENSINO E PES-
QUISA
 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 05-300-259 SAÚDE - CONVÊNIO Nº 25000206945/2006/68-MINIST.SAÚDE-ABS  R$ 855.498,00
Artigo 2º. - O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recurso proveniente 
de anulação total, no referido Orçamento Programa, da seguinte dotação:
513000 HOSPITAL MUNICIPAL “DR. MÁRIO GATTI”
 51303 MANUT. ATIV. RESID. MÉDICA, ENSINO E PESQUISA
 10.122.1068.4433 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESIDÊNCIA MÉDICA, ENSINO E PES-
QUISA
 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
 05-300-259 SAÚDE - CONVÊNIO Nº 25000206945/2006/68-MINIST.SAÚDE-ABS R$ 855.498,00
ARTIGO 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 HENRIQUE MAGALHÃES TEIXEIRA 

 Prefeito Municipal Em Exercício 
 MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 

 PRESIDENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL ?DR. MÁRIO GATTI? 
 Decreto elaborado no Serviço de Contabilidade da Coordenadoria de Finanças da Diretoria das Unidades de Apoio 
Operacional e Administrativo do Hospital Municipal “Dr. Mário Gatti” e publicado no Departamento de Expedien-
te do Gabinete do Prefeito, na data supra.
 

 MICHEL ABRÃO FERREIRA 
 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO 

 DECRETO Nº 19.077 DE 23 DE MARÇO DE 2016 
 DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-

TAR, NO VALOR DE R$ 12.702,36 (DOZE MIL SETECENTOS E DOIS 
REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), AO ORÇAMENTO PROGRAMA 

DO HOSPITAL MUNICIPAL “DR. MÁRIO GATTI”. 
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, no uso de suas atribuições legais, e 
de conformidade com o disposto no artigo 4º, inciso I, § 1º, alínea (a), da Lei nº 15.131 
de 23 de dezembro de 2015,
DECRETA:
Artigo 1º. - Fica aberto um Crédito Adicional no valor de R$ 12.702,36 (Doze mil 
setecentos e dois reais e trinta e seis centavos), suplementar ao Orçamento Programa 
do Hospital Municipal “Dr. Mário Gatti”, na seguinte dotação:
513000 HOSPITAL MUNICIPAL “DR. MÁRIO GATTI”
51303 MANUT. ATIV. RESID. MÉDICA, ENSINO E PESQUISA
10.122.1068.4433 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESIDÊNCIA MÉDICA, ENSINO E PES-
QUISA
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
05-300-259 SAÚDE - CONVÊNIO Nº 25000206945/2006/68-MINIST.SAÚDE-ABS R$ 12.702,36
Artigo 2º. - O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos de que trata 
o artigo 43, § 1, Inciso II da Lei nº 4.320 de 17/03/64, proveniente do Convênio nº 
25000206945/2006/68-Minist.Saúde-ABS.
ARTIGO 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 HENRIQUE MAGALHÃES TEIXEIRA 

 Prefeito Municipal Em Exercício 
 MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 

 PRESIDENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL ?DR. MÁRIO GATTI? 
 Decreto elaborado no Serviço de Contabilidade da Coordenadoria de Finanças da Diretoria das Unidades de Apoio 
Operacional e Administrativo do Hospital Municipal “Dr. Mário Gatti” e publicado no Departamento de Expedien-
te do Gabinete do Prefeito, na data supra.
 

 MICHEL ABRÃO FERREIRA 
 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 AVISO DE LICITAÇÃO 
 (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA 

ME/EPP/COOP) 
  Pregão   nº 089/2016   -  Eletrônico  -  Processo Administrativo nº  16/10/00400 -  In-
teressado : Secretaria Municipal de Saúde -  Objeto : Registro de Preços de Soluções 

Parenterais de Grande Volume -  Recebimento das Propostas dos itens 01  a  15 : das 
08h do dia 13/04/16 às 09h do dia 14/04/16 -  Abertura das Propostas   dos itens 01  a 
 15 : a partir das 09h do dia 14/04/16 -  Início da Disputa de Preços : a partir das 10h do 
dia 14/04/16 -  Disponibilidade do Edital : a partir de 28/03/16, no portal eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Veruska Vigi-
lato pelo telefone (19) 2116-8411.
 

 Campinas, 22 de março de 2016 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor- Departamento Central de Compras 
  

 AVISO DE LICITAÇÃO 
 (COM ITEM DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA 

ME/EPP/COOP) 
  Pregão   nº 090/2016  -  Eletrônico  -  Processo Administrativo nº  16/10/07.318 -  Inte-
ressado : Secretaria Municipal de Serviços Públicos -  Objeto : Aquisição de Bandejas 
e Vasos de Plástico para uso no Viveiro Municipal -  Recebimento das Propostas 
dos itens 01 a 03 : das 08h do dia 11/04/16 às 09h do dia 12/04/16 -  Abertura das 
Propostas   dos itens 01 a 03 : a partir das 09h do dia 12/04/16 -  Início da Disputa de 
Preços:  a partir das 09h30min do dia 12/04/16 -  Disponibilidade do Edital : a partir 
de 28/03/16, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicio-
nais com o Pregoeiro João Fernandes pelo telefone (19) 2116-8464.
 

 Campinas, 22 de março de 2016 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor- Departamento Central de Compras 
  

 AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 
  

  Pregão nº 0  50  /201  6  -  Presencial - Processo Administrativo nº  2015.00000228-49 
- Interessado: Secretaria Municipal de Administração - Objeto: Contratação de empre-
sa para a prestação de serviços de limpeza, higiene, conservação predial e serviços 
correlatos, com a disponibilização de mão de obra, equipamentos, utensílios e mate-
riais de limpeza - Entrega dos Envelopes e Sessão Pública: 07/04/16 às 09h30min 
- Disponibilidade do Edital   Alterado: a partir de 24/03/16, gratuitamente no portal 
eletrônico licitacoes.campinas.sp.gov.br, ou na Secretaria Municipal de Administra-
ção, localizada na Avenida Anchieta nº 200, 6º andar - Campinas/SP, das 08h30min às 
12h e das 13h30min às 16h30min, ao custo de R$ 10,00 (dez reais). Esclarecimentos 
adicionais com o Pregoeiro Raphael Bernardes pelo telefone (19) 2116-0641.
 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor- Departamento Central de Compras 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 HOMOLOGAÇÃO 
  Processo Administrativo nº  14/10/66.394
 Interessado:  Secretaria Municipal de Educação
 Assunto:  Pregão Eletrônico nº 257/2015
 Objeto:  Contratação de empresa para a prestação de serviços de transporte adapta-
do, através de veículos tipo vans e ônibus, com motoristas devidamente habilitados 
e monitores.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto 
no art. 7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 3º, 
inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações,  HO-
MOLOGO  o Pregão Eletrônico nº 257/2015, referente ao objeto em epígrafe, com os 
respectivos preços unitários entre parênteses e valores totais para os itens que com-
põem os lotes indicados, ofertados pelas empresas adjudicatárias abaixo relacionadas:
-  TRANSPORTE ACESSÍVEL UNICARGA LTDA. - EPP, lote  01:  itens  01  (R$ 
453,41),  02  (R$ 453,40),  03  (R$ 320,00) e  04  (R$ 320,00), no valor total de R$ 
2.158.998,60 (dois milhões, cento e cinquenta e oito mil novecentos e noventa e oito 
reais e sessenta centavos);
-  J.T.G. DE SOUZA LOPES TRANSPORTES - EPP, lote  02:  itens  05  (R$ 317,80), 
 06  (R$ 309,00) e  07  (R$ 296,00), no valor global de R$ 1.449.888,00 (um milhão, 
quatrocentos e quarenta e nove mil oitocentos e oitenta e oito reais); e
-  BORTOLOTTO TURISMO LTDA. - EPP, lote  03:  itens  08  (R$ 363,45) e  09  (R$ 
260,00), no valor total de R$ 1.314.995,00 (um milhão, trezentos e quatorze mil nove-
centos e noventa e cinco reais).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Secretaria Municipal de Educação, para autorização das despesas, nos termos do 
Decreto Municipal n° 18.099/13 e suas alterações;
2. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM; 
3. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-
zação de Ajustes, para a lavratura dos Termos de Contrato; e
4. à Secretaria Municipal de Educação, para as demais providências.
 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 SILVIO ROBERTO BERNARDIN 

 Secretário Municipal de Administração 
  



3Campinas, quinta-feira, 24 de março de 2016 Diário Ofi cial do Município de Campinas

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR.SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 DECLARAÇÃO DE ITENS FRACASSADOS E HOMOLOGAÇÃO 
  Processo Administrativo   nº  14/10/48.065
 Interessado : Secretaria Municipal de Educação
 Assunto :Pregão Eletrônico nº 395/2015
 Objeto:  Aquisição de equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto 
no art. 7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 
3º, inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, 
resolvo:
1.  INFORMAR  que a Pregoeira declarou  FRACASSADOS  os itens  05 ,  06 ,  07  e  08 , 
por não haver proposta/lance em condições de aceitabilidade.
2.  HOMOLOGAR  o Pregão Eletrônico nº 395/2015, referente ao objeto em epígrafe, 
com os respectivos preços unitários entre parênteses para os itens indicados, ofertados 
pelas empresas adjudicatárias abaixo relacionadas:
-  D&T COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME , item  09  (R$ 475,00), no valor 
total de R$ 11.875,00 (onze mil e oitocentos e setenta e cinco reais); e
-  ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP , item  10  (140,90), no valor total de R$ 
6.340,50 (seis mil trezentos e quarenta reais e cinquenta centavos).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Secretaria Municipal de Educação, para autorização das despesas nos termos do 
Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações;
2. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM; e
3. à Secretaria Municipal de Educação, para as demais providências. 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 SILVIO ROBERTO BERNARDIN 

 Secretário Municipal de Administração 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 HOMOLOGAÇÃO 
  Processo Administrativo nº  15/10/54.790
 Interessado:  Secretaria Municipal de Educação
 Assunto:  Pregão Eletrônico nº 012/2016
 Objeto:  Aquisição de caçarola.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto 
no art. 7º, inciso XXVII do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 
3º, inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, 
 HOMOLOGO  o Pregão Eletrônico nº 012/2016, referente ao objeto em epígrafe, 
com o preço unitário de R$ 112,00 (cento e doze reais), perfazendo o valor total de R$ 
11.200,00 (onze mil e duzentos reais), ofertado pela empresa adjudicatária  FÁBIO G. 
DA SILVA COMERCIAL - EPP .
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Secretaria Municipal de Educação, para autorização da despesa nos termos do 
Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações;
2. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM; e
3. à Secretaria Municipal de Educação, para as demais providências.
 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 SILVIO ROBERTO BERNARDIN 

 Secretário Municipal de Administração 
  

 AVISO DE LICITAÇÃO 
 (EXCLUSIVO PARA ME/EPP/COOP) 

  Pregão   nº 092  /2016  -  Eletrônico  -  Processo Administrativo nº  16/10/07.248 -  In-
teressado : Secretaria Municipal de Esportes e Lazer -  Objeto : Registro de Preços de 
Tinta Latex e Pulverizador -  Recebimento das Propostas dos itens 01 e 02 : das 08h 
do dia 12/04/16 às 09h do dia 13/04/16 -  Abertura das Propostas   dos itens 01 e 02 : 
a partir das 09h do dia 13/04/16 -  Início da Disputa de Preços:  a partir das 09h30min 
do dia 13/04/16 -  Disponibilidade do Edital : a partir de 28/03/16, no portal eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com o Pregoeiro João Fernan-
des Filho pelo telefone (19) 2116-8464.
 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor- Departamento Central de Compras 
  

 AVISO DE LICITAÇÃO 
 (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA 

ME/EPP/COOP) 
  Pregão   nº 093/  2016  - Eletrônico  -  Processo Administrativo nº  16/10/01.258 -  In-
teressado : Secretaria Municipal de Cultura -  Objeto : Aquisição de mesas e cadeiras 
de aço -  Recebimento das Propostas dos itens 01 a 03 : das 08h do dia 11/04/16 às 
09h30min do dia 12/04/16 -  Abertura das Propostas   dos itens 01 a 03 : a partir das 
09h30min do dia 12/04/16 -  Início da Disputa de Preços:  a partir das 10h30min do 
dia 12/04/16 -  Disponibilidade do Edital : a partir de 29/03/16, no portal eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Thaís Barrozo 
pelo telefone (19) 2116-0916.
 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor- Departamento Central de Compras 
  

 AVISO DE LICITAÇÃO   
  Pregão   nº 091/2016   -  Eletrônico  -  Processo Administrativo nº  15/10/25.102 -  In-
teressado : Secretaria Municipal de Saúde -  Objeto : Contratação de empresa para 
confecção de próteses dentárias, consertos, reembases e placas Mio Relaxantes -  Re-
cebimento das Propostas do lote 01 : das 08h do dia 07/04/16 às 09h do dia 08/04/16 
-  Abertura das Propostas   do lote 01 : a partir das 09h do dia 08/04/16 -  Início da Dis-
puta de Preços : a partir das 09h30min do dia 08/04/16 -  Disponibilidade do Edital : 
a partir de 24/03/16, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos 
adicionais com a Pregoeira Ellen Lino pelo telefone (19) 2116-0145.
 

 Campinas, 22 de março de 2016 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor- Departamento Central de Compras 

 COMUNICADO   
  Processo Administrativo nº  15/10/46.990
 Interessado:  Secretaria Municipal de Educação
 Assunto:  Pregão Eletrônico nº 081/2016

 Objeto:  Contratação de empresa para fornecimento parcelado de peito de frango co-
zido, desfi ado e congelado.
O Município de Campinas, por intermédio daPregoeira, verifi cou que a publicação no 
aplicativo “Licitações-e” constante do portal eletrônico do Banco do Brasil S.A. não 
foi realizada, portanto  COMUNICA  aos interessados da licitação em epígrafe, que 
reabriu o prazo inicialmente estabelecido. Recebimento das Propostas dos itens 01 
e 02 : das 08h do dia 08/04/16 às 14h do dia 11/04/16 -  Abertura das Propostas   dos 
itens 01 e 02 : a partir das 14h do dia 11/04/16 -  Início da Disputa de Preços:  a partir 
das 14h30min do dia 11/04/16 -  Disponibilidade do Edital : a partir de 28/03/16, no 
portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoei-
ra Rosélia Mesquita pelo telefone (19) 2116-0656.
 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor- Departamento Central de Compras 
  

 AVISO DE LICITAÇÃO 
 (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA 

ME/EPP/COOP) 

  Pregão   nº 094  /2016  -  Eletrônico  -  Processo Administrativo nº  16/10/07.439 -  Inte-
ressado : Secretaria Municipal de Serviços Públicos -  Objeto : Registro de Preços de 
adubo químico e substrato fl orestal -  Recebimento das Propostas dos itens 01 a 04 : 
das 08h do dia 14/04/16 às 09h do dia 15/04/16 -  Abertura das Propostas   dos itens 
01 a 04 : a partir das 09h do dia 15/04/16 -  Início da Disputa de Preços:  a partir das 
09h30min do dia 15/04/16 -  Disponibilidade do Edital : a partir de 29/03/16, no portal 
eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com o Pregoeiro João 
Fernandes Filho pelo telefone (19) 2116-8464.
 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor- Departamento Central de Compras 
  

 AVISO DE LICITAÇÃO 
 (COM ITEM DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITEM EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/COOP) 
  Pregão   nº 095  /2016  -  Eletrônico  -  Processo Administrativo nº  15/10/62.188 -  In-
teressado : Secretaria Municipal de Educação -  Objeto : Aquisição de pano multiuso 
-  Recebimento das Propostas dos itens 01 e 02 : das 08h do dia 13/04/16 às 09h do 
dia 14/04/16 -  Abertura das Propostas   dos itens 01 e 02 : a partir das 09h do dia 
14/04/16 -  Início da Disputa de Preços:  a partir das 09h30min do dia 14/04/16 -  Dis-
ponibilidade do Edital : a partir de 30/03/16, no portal eletrônico www.licitacoes-e.
com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Rosélia Mesquita pelo telefone 
(19) 2116-0656.
 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor- Departamento Central de Compras 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 AUTORIZO 
  Processo Administrativo  no 15/10/06.091
 Interessado : Secretaria Municipal de Administração - SMA
 Pregão Eletrônico  no 072/2015
 Objeto:  Registro de Preços de gás liquefeito de petróleo - GLP, com fornecimento de 
botijões de 13 kg e 45 kg em comodato.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto 
no art. 8o, inciso V, do Decreto Municipal no 18.099/2013,  AUTORIZO , com fulcro 
na Ata de Registro de Preços no 196/2015, a despesa no valor total de R$ 40.080,00 
(quarenta mil e oitenta reais) a favor da empresa  GASBALL ARMAZENADORA E 
DISTRIBUIDORA LTDA , destinada à aquisição de 1.002 botijões de 13 kg.
 Publique-se. À Assessoria Técnica desta Secretaria para emissão dos empenhos 
e, em seguida, ao Departamento Administrativo da SMA para as demais provi-
dências. 
 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 SILVIO ROBERTO BERNARDIN 

 Secretário Municipal de Administração 

 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 EXTRATO   

  Processo Administrativo n.º  15/10/43639  Interessado:  Secretaria Municipal de 
Educação  Modalidade:  Pregão Eletrônico n° 364/15  Contratada:  BRJ - BRAZI-
LIAN JUICE COMPANY LTDA. CNPJ nº  32.930.208/0003-68  Termo de Contra-
to  n°  53/16  Objeto:  Fornecimento parcelado de suco tropical de abacaxi.  Valor:  R$ 
742.500,00  Prazo:  12 meses  Assinatura:  23/03/2016.

 Processo Administrativo n.º  15/10/20728  Interessado:  Secretaria Municipal de 
Educação  Modalidade:  Pregão Eletrônico n° 381/15  Contratada:  BASE FORTE 
EDITORIAL LTDA. - EPP CNPJ nº  19.322.227/0001-81  Termo de Contrato  n°  
54/16  Objeto:  Aquisição de livros do Projeto Planeta Leitura  Valor:  R$ 932.882,00 
 Prazo:  60 dias  Assinatura:  23/03/2016.

 Processo Administrativo n.º  15/10/20728  Interessado:  Secretaria Municipal de 
Educação  Modalidade:  Pregão Eletrônico n° 381/15  Contratada:  EXPANSÃO EM-
PREENDIMENTOS EDITORIAIS LTDA. CNPJ nº  04.502.762/0001-47  Termo de 
Contrato  n°  55/16  Objeto:  Aquisição de livros do Projeto Planeta Leitura  Valor:  R$ 
2.804.829,52  Prazo:  60 dias  Assinatura:  23/03/2016.
 

 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PROCON 

 NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA 
 NOTIFICAÇÃO - AUTUADA 

 Nos termos do artigo 55, do Decreto Municipal nº 18.922/2015, fi ca a parte autuada 
notifi cada  para no prazo de 10 (dez) dias tomar ciência da r. decisão  administra-
tiva de primeira instância ,  e querendo, pague a multa cominada na r. decisão ou 
apresente recurso , conforme disposto nos artigos 46, § 2º e 49, do Decreto Federal 
2.181/97.
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PROCESSO INTERESSADO AUTUADA
2014/09/04572 PPC SMAJ ROSENILDA LEMOS REIS

 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 RICARDO CHIMINAZZO 

 DIRETOR DO PROCON 
  

 NOTIFICAÇÃO - AUTUADA 
 Despacho da Diretoria 

 Nos termos do artigo 55, do Decreto Municipal nº 18.922/2015, por não ter sido pos-
sível a notifi cação postal da parte autuada, fi ca esta notifi cada  para que no PRAZO 
DE 10 (DEZ DIAS), apresente impugnação escrita ao presente auto de infração 
lavrado, sob pena de revelia  nos exatos termos do artigo 44 e incisos, do Decreto 
Federal 2.181/97.

PROCESSO INTERESSADO AUTUADA
2016/09/00157 PPC SMAJ CFC BRASIL

 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 RICARDO CHIMINAZZO 

 DIRETOR DO PROCON 
  

 NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DE 2ª INSTÂNCIA 
 NOTIFICAÇÃO - AUTUADA 

 Por não ter sido possível a notifi cação postal da empresa autuada, fi ca essa notifi cada 
para no prazo de 10 (dez) dias, tomar ciência da r. decisão administrativa de 2ª Instân-
cia, da qual não cabe mais recurso, conforme artigo 53, do Decreto Federal 2.181/97.

PROCESSO INTERESSADO AUTUADA
2007/09/02337 PPC SMAJ J.A. SALLES CALÇADOS ME
2007/09/00293 PPC SMAJ TAMIL OYAMA

2014/09/04374 PPC SMAJ TUBARÃO CO-COMERCIO IMP. E EXP. DE PROD. 
MANUFATURADOS LTDA.

 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 RICARDO CHIMINAZZO 

 DIRETOR DO PROCON 

 NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA 
 Despacho de Decisão 

 Por não ter sido possível a notifi cação postal,  ficam as partes NOTIFICADAS para 
tomarem ciência da r. Decisão Administrativa, no prazo de 10 (dez) dias,  e que-
rendo,  apresentem recurso, conforme disposto no artigo 49, do Decreto Federal 
2.181/97. 

PROCESSO RECLAMANTE RECLAMADA(S)
01161/2011 ADM ELAINE APARECIDA DA COSTA BRITISH AND AMERICAN
03013/2011 ADM FABIANA BRITO DA SILVA GOLDFARB

01437/2011 ADM FLAVIO CESAR GUIMARÃES CARTÓES ITAU-UNIBANCO, HIPER-
CARD, FININVEST

01337/2011 ADM ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA VEICULOS ITAU-UNIBANCO-DI-
BENS-FIAT-BFB LEASING

01443/2011 ADM ODAIR ROMERO BANCO BRADESCO

01360/2011 ADM FILOMENA MARTA DE JESUS 
SANTOS BANCO BGN

01050/2011 ADM LUDIMILA MADUREIRA SOUZA CHERY ORIENTE MOTORS

03397/2011 ADM MARIA DE LOURDES SANTOS POSSANI ORGANIZAÇÃO E CO-
BRANÇA

01586/2011 ADM MIRIAM OPHELIA REALE MONTA-
NHESI RENAULT

02223/2011 ADM CLAUDIO KOJI IDE GOLD FARB PDG 2

01292/2011 ADM CARLOS JOSE DOS SANTOS MAGAZINE LUIZA / SONY DO 
BRASIL

01242/2011 ADM NIZETE MARIA DA SILVA GABRIEL GOLD FARB
03093/2011 ADM DANIELA DE OLIVEIRA BERTOLI GOLD FARB

 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 RICARDO CHIMINAZZO 

 Diretor do Departamento de Proteção ao Consumidor 

 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL 

 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 
 Expediente despachado pela Sra. Secretária de Cidadania, Assistência e 

Inclusão Social em 22/03/2016 

  Protocolado:  nº 2009/10/19041
 Interessada:  Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social 
 Referência:  Termo de Locação nº 010/14
 Objeto:  Locação de imóvel - CRAS Bandeiras - Rua Altino Arantes, 144 - Jd. Ban-
deiras - Campinas/SP

Considerando o atendimento de todas as exigências preliminares à autorização, con-
forme apontado pela Secretaria de Assuntos Jurídicos - SMAJ, bem como a atribuição 
da competência a mim delegada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, AU-
TORIZO o pagamento, a título de indenização, do montante de  R$ 1.063,92 (Hum 
mil, sessenta e três reais e noventa e dois centavos)  a serem pagos, proporcional-
mente, a ambos os proprietários Paulo Rodrigues da Silva- CPF 558.439.808.04 e Cla-
rice Costa da Silva - CPF 158.444.098-84, mediante recibo da quitação geral, ampla 
e irrestrita.

Após a publicação, encaminhem-se ao Departamento de Gestão e de Desenvolvimen-
to Social - DGDS, desta Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão 
Social, para as providências descritas às fl s. 488/489 e pagamento.
 

 Campinas, 22 de março de 2016 
 JANETE APARECIDA GIORGETTI VALENTE 

 Secretária Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social 
  

 RELAÇÃO FINAL DE CANDIDATURAS HABILITADAS 
DA SOCIEDADE CIVIL, QUE SE APRESENTARAM PARA 
PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DAS VAGAS 

REMANESCENTES PARA COMPOR O CONSELHO 
MUNICIPAL DO IDOSO NO TRIÊNIO 2015/2017   

 A Comissão Eleitoral do Conselho Municipal do Idoso designada, conforme publi-
cação no D.O.M de 03 de fevereiro de 2016, na execução da responsabilidade que 
lhe foi atribuída pela referida publicação, em observação às disposições contidas no 
Edital de Eleição publicado no D.O.M 25 de fevereiro de 2016, e frente a ausência 
de recursos ao resultado das inscrições publicado no D.O.M no dia 17 de março de 
2016, torna público A RELAÇÃO FINAL das candidaturas habilitadas, entidade e 
profi ssional ligados ao segmento idoso que fi zeram requerimento solicitando a HA-
BILITAÇÃO para participarem do processo eleitoral no dia 29 de março de 2016, às 
14h30 no Conselho Municipal do Idoso para preenchimento das vagas remanescentes 
que comporão a representação da sociedade civil organizada no Conselho Municipal 
do Idoso para a gestão 2015/2017, em conformidade com o Edital de Eleição, art. 1º, 
Inciso I, citado acima.  

RELAÇÃO DAS ENTIDADES HABILITADAS
ENTIDADE/USUARIO SEGMENTO

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS,
PENSIONISTAS E IDOSOS DE

CAMPINAS E REGIÃO – AAPICAMP

USUÁRIOS DOS SERVIÇOS LIGADOS AO 
SEGMENTO IDOSO OU ENTIDADES QUE OS 

REPRESENTEM 
RUTH APARECIDA VIANA

SEBASTIÃO
 PROFISSIONAIS OU ÓRGÃOS DE CLASSE 

LIGADOS AO IDOSO

Artigo 1 º. As entidades interessadas em participar na condição de ELEITOR confor-
me Artigo 9º do Edital de convocação, publicado no D.O.M no dia 25 de fevereiro de 
2016, deverão comparecer para credenciamento no Conselho Municipal do Idoso no 
dia 29 de março entre 10h e 14h munidos de declaração subscrita pelo representante 
legal da pessoa jurídica indicando-o como seu representante para a votação, bem como 
de documento de identifi cação pessoal com foto.
Artigo 2 º. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral ad referendum 
do Conselho Municipal do Idoso.
Campinas, 23 de Março de 2016.
 COMISSÃO ELEITORAL: 
Adalgisa Oliveira Lima Garcia - Usuária, Anderson Gonçalves - SMCASP,Eliane 
Marcia Martins Tortello- Gabinete do Prefeito,Maria Lucia Secoti Filizola - Pastoral 
da Pessoa Idosa, Raphael Jorge Tannus- Ordem dos Advogados/ 3ª Subseção e Rogé-
rio Scarazzatto - SME 
 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 MARIA LUCIA SECOTTI FILIZOLA 

 Coordenadora da Comissão Eleitoral 
  

 CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 
 ATOS DO CMI 

 O Conselho Municipal do Idoso (CMI), no uso das atribuições que lhe confere a Lei 
Municipal nº 14.403 de 21 de setembro de 2012, alterada pela Lei nº 14.778 de 26 
de março de 2014, convoca seus Conselheiros Titulares e convida os Suplentes e os 
interessados para participar da Assembleia Geral Extraordinária do CMI a realizar-se 
dia  29 de Março de 2016 às 14h30 horas .
 Local: Casa dos Conselhos na sala de reuniões 
 Endereço: Rua Ferreira Penteado, 1.331 - Centro - Campinas/ SP 
 Pauta: 
1) Apresentação dos presentes e Justifi cativa dos ausentes
2) Apresentação dos Candidatos Habilitados
3) Votação 
4) Apuração da Votação e Divulgação preliminar dos resultados
5) Informe Gerais
 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 ANDERSON GONSALVES 

 Presidente do CMI 

 DESPACHO AUTORIZATIVO - EDITAL 
DE CHAMAMENTO Nº 07/2015 SERVIÇOS 

SOCIOASSISTENCIAIS E COMPLEMENTARES, ADITADO 
PELO EDITAL Nº 08/2015 

 Despacho expedido pela Secretária Municipal de Cidadania, Assistência e 
Inclusão Social em 23/03/2016 

  Protocolo n.º  2015/10/61702
 Interessado:  ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL, PROMOCIONAL E EDUCACIO-
NAL RESSURREIÇÃO
 Objeto:  Convênio 2016/2017
Conforme justifi cativa às fl s. 234-v e com fundamento no art. 8º, V do Decreto Mu-
nicipal n.º 18.099/2013,  AUTORIZO  a celebração do  Convênio  entre o  Município 
de Campinas , representado pela  Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e 
Inclusão Social  e a ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL, PROMOCIONAL E EDUCA-
CIONAL RESSURREIÇÃO - APER, inscrita no CNPJ n.º 47.073.911/0001-02, bem 
como a despesa de R$ 183.297,60 (Cento e oitenta e três mil, duzentos e noventa e 
sete reais e sessenta centavos), nos exatos termos da minuta acostada, com vigência 
a partir da data da assinatura a 02 de março de 2017, para a integral execução do (s) 
objeto (s) pactuado (s).
Publique-se. Após, à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, Departamento de 
Assessoria Jurídica, Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes para a forma-
lização do termo próprio, na forma do que dispõe o art. 3º do Decreto Municipal n.º 
17.424/2011 e comunicação à Egrégia Câmara Municipal para integral atendimento 
das disposições do art. 116, §2º da Lei Federal n.º 8.666/93.

 Protocolo n.º  2015/10/61830
 Interessado:  CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI CA-
PRIOTTI - CEI
 Objeto:  Convênio 2016/2017
Considerando que os autos estão devidamente instruídos, atendendo às exigências 
contidas no parecer jurídico da lavra do Ilmo. Sr. Diretor em exercício do Departa-
mento de Assessoria Jurídica às fl s. 227/234 do protocolado nº 2013/10/60630 e com 
fundamento no art. 8º, V do Decreto Municipal n.º 18.099/2013,  AUTORIZO  a cele-
bração do  Convênio  entre o  Município de Campinas , representado pela  Secretaria 
Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social  e a(o) CENTRO EDUCA-
CIONAL INTEGRADO PADRE SANTI CAPRIOTTI - CEI, inscrita no CNPJ n.º 
51.903.532/0001-70, bem como a despesa de R$ 269.103,60 (Duzentos e sessenta e 
nove mil, cento e três reais e sessenta centavos), nos exatos termos da minuta acosta-
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da, com vigência a partir da data da assinatur a 02 de março de 2017,  para a integral 
execução do (s) objeto (s) pactuado (s).
Publique-se. Após, à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, Departamento de 
Assessoria Jurídica, Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes para a forma-
lização do termo próprio, na forma do que dispõe o art. 3º do Decreto Municipal n.º 
17.424/2011 e comunicação à Egrégia Câmara Municipal para integral atendimento 
das disposições do art. 116, §2º da Lei Federal n.º 8.666/93.
 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 JANETE APARECIDA GIORGETTI VALENTE 

 Secretária Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social 
  

 EDITAL Nº 13/2016 
 Resultado da Habilitação e Classifi cação dos Planos de Trabalho apresen-
tados pelas entidades ou organizações de assistência social que apresen-
taram propostas visando a celebração de convênios em regime de mútua 

colaboração para a execução dos Serviços Socioassistenciais da Proteção 
Social Básica relacionados no EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 11/2016 
SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

 A Secretária em exercício, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 81, 
VI da Lei Orgânica de Campinas e nos D ecretos Municipais n.º 16.215/2008 e nº 
18.099/2013 e suas alterações, na qualidade de gestora da Política de Assistência So-
cial no Município de Campinas e conforme disposto no artigo 24 do EDITAL DE 
CHAMAMENTO Nº 11/2016 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTE-
ÇÃO SOCIAL BÁSICA

RESOLVE:

Art. 1º Tornar público o Resultado da Habilitação e Classifi cação dos Planos de Tra-
balho apresentados pelas entidades ou organizações de assistência social que apresen-
taram propostas visando a celebração de convênios em regime de mútua colaboração 
para a execução dos Serviços Socioassistenciais da Proteção Social Básica relaciona-
dos no EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 11/2016 SERVIÇOS SOCIOASSISTEN-
CIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.

CAPÍTULO I - DAS ENTIDADES OU ORGANIZAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL HABILITADAS E CLASSIFICADAS

Art. 2º Ficam habilitados os Planos de Trabalho apresentados pelas entidades ou or-
ganizações de assistência social por meio de propostas que se encontram em conso-
nância com os termos do EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 11/2016 SERVIÇOS SO-
CIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, seguindo a classifi cação 
estabelecida nos termos da tabela que compõe o Anexo I deste Edital.

Art. 3º Não foram objeto de análise para fi ns de classifi cação, em obediência ao artigo 
22, § 2º, do EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 11/2016 SERVIÇOS SOCIOASSIS-
TENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, o Custo Total, Plano de Aplicação 
dos Recursos e o Cronograma de Desembolso, sendo estes, todavia, passíveis de res-
salvas pelas Comissões de Seleção.

§ 1º As entidades ou organizações de assistência social que tiveram ressalvas passí-
veis de correção no Custo Total, Plano de Aplicação de Recursos e Cronograma de 
Desembolso deverão comparecer à Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência 
e Inclusão Social, localizada à Avenida Anchieta, 200, 12º andar, Campinas, nos dias  
24/03/ 2016 e 28/03/2016 , para vistas do processo, por meio de seu (s) representante 
(s) legal (is) ou pessoa por ele (s) formalmente indicada (s), a fi m de tomar ciência do 
conteúdo das ressalvas.

§ 2º Em obediência ao artigo 28, IV, do EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 11/2016 
SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, as enti-
dades ou organizações de assistência social deverão apresentar, sob pena de não ce-
lebração do Convênio, as devidas correções às ressalvas até o prazo de 06/04/2016, 
por meio de ofício endereçado à Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e 
Inclusão Social - Coordenadoria Setorial de Gestão de Convênios - Área de Repasses 
ao Terceiro Setor.

Art. 4º As entidades ou organizações de assistência social poderão, ainda, interpor 
recurso ao resultado da habilitação e classifi cação dos Planos de Trabalho, endere-
çado à Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social, através de 
documento subscrito pelo (s) seu (s) representante (s) legal (is), a ser protocolizado 
no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Campinas, no período de  28/03/2016 
a 29/03/2016 , em obediência ao artigo 25 do EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 
11/2016 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.

ANEXOS DO EDITAL Nº 13/2016

ANEXO I - HABILITADAS E CLASSIFICADAS

ENTIDADE OU 
ORGANIZAÇÃO 

DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL

SERVIÇO TERRITÓ-
RIO

GRUPOS 
SOLICI-
TADOS

GRUPOS 
CONTEM-
PLADOS

CRITÉRIO 
DE AVA-
LIAÇÃO 
- ARTIGO 

21.I

CRITÉRIO 
DE AVA-
LIAÇÃO 
- ARTIGO 

21.II

CRITÉRIO 
DE AVA-
LIAÇÃO 
- ARTIGO 

21.III

CRITÉRIO 
DE AVA-
LIAÇÃO 
- ARTIGO 

21.IV

CRITÉRIO 
DE AVA-
LIAÇÃO 
- ARTIGO 

21.V

NOTA 
FINAL

CLAS-
SIFI-
CA-
ÇÃO

RES-
SAL-
VAS 
(S/N)

Nº PROTO-
COLO

ASSOCIAÇÃO NA-
ZARENA ASSISTEN-
CIAL BENEFICENTE 

PSB - S. C. F. V. PARA CRIAN-
ÇAS E ADOLESCENTES DE 6 

A 14 ANOS
SUDOESTE 2 2 2 2 2 1 2 9 1 S 2016/10/10851

ANEXO II - NÃO HABILITADAS

ENTIDADE OU ORGANIZAÇÃO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇO TERRITÓRIO MOTIVO Nº PROTOCOLO

OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO PSB - S. C. F. V. PARA CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES DE 6 A 14 ANOS LESTE NÃO ATENDIMENTO AO ART. 20, 

INCISO IV 2016/10/10815

 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 JANETE APARECIDA GIORGETTI VALENTE 

 Secretária Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social 
  

 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE 

 RETIFICAÇÃO DO COMUNICADO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 
DE 23/03/2016 

 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente comunica a homolo-
gação do resultado dos trabalhos da Comissão de Análise de Propostas de Projetos vi-
sando o recebimento de repasse de recursos do Fundo Municipal de Defesa da Criança 
e do Adolescente - FMDCA, à título de subvenção, com fundamento no artigo 10 da 
Resolução CMDCA 008/2016:

ENTIDADE PROTOCOLO 
CMDCA

 VALOR 
SOLICITADO 

(R$ ) 
RESULTADO

AÇÃO FORTE 123/16  7.747,40 HABILITADO
ADACAMP - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVI-
MENTO DOS AUTISTAS EM CAMPINAS 103/16  3.289,95 HABILITADO

ANA - ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL 
BENEFICENTE 105/16  29.756,84 HABILITADO

APRENDIZADO DOMÉSTICO SANT’ANA 131/16  404,85 HABILITADO
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DIREITO DE SER 128/16  5.413,88 HABILITADO
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SALÉM 086/16  20.986,45 HABILITADO
ASSOCIAÇÃO CRECHE CASA DA CRIANÇA 
CAMINHO FELIZ 082/16  793,70 HABILITADO

CAIS - CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO DO 
SURDOCEGO E MÚLTIPLO DEFICIENTE 119/16  2.393,70 HABILITADO

CASA DOS MENORES DE CAMPINAS 126/16  25.346,64 HABILITADO
CENTRO COMUNITÁRIO JARDIM SANTA LÚCIA 081/16  4.556,85 HABILITADO
CENTRO DE APRENDIZAGEM E MOBILIZAÇÃO 
PELA CIDADANIA (CAMPC) 089/16  9.650,55 HABILITADO

EMBAIXADORES DA PREVENÇÃO 079/16  265.781,23 HABILITADO
FIBROCIS - SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA À 
FIBROSE CÍSTICA 098/16  10.647,15 HABILITADO

FUNDAÇÃO EUFRATEN 088/16  7.996,85 HABILITADO
FUNDAÇÃO SÍNDROME DE DOWN 125/16  10.855,65 HABILITADO
GRUPO PRIMAVERA 118/16  64.548,06 HABILITADO
INSTITUTO ANELO 106/16  12.538,49 HABILITADO

INSTITUTO CULTURAL CANARINHOS DA TERRA 
DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE 080/16  3.996,85 HABILITADO

LAR CAMPINENSE DE BEM ESTAR À CRIANÇA E 
AO ADOLESCENTE 093/16  3.590,55 HABILITADO

SAPECA - SERVIÇO ESPECIAL DE ACOLHIMENTO 
A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 115/16  2.953,70 HABILITADO

SOBRAPAR- SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO 
CRANIOFACIAL

091/16  179.490,71 HABILITADO

SOCIEDADE DOS IRMÃOS DA CONGREGAÇÃO 
DE SANTA CRUZ 100/16  3.433,70 HABILITADO

ABBA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DA BOA 
AMIZADE 138/16  45.714,22 PENDÊNCIA

AEA - ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA ASSISTENCIAL 108/16  8.331,65 PENDÊNCIA
AMIC - AMIGOS DA CRIANÇA - CENTRO ESPÍRI-
TA AMOR E FÉ 109/16  31.604,24 PENDÊNCIA

APACC - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA 
CRIANÇA COM CÂNCER E HOMEOPATIAS 104/16  51.350,04 PENDÊNCIA

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP-
CIONAIS DE CAMPINAS 136/16  43.542,85 PENDÊNCIA

APASCAMP - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E SURDOS 
DE CAMPINAS 112/16  3.218,80 PENDÊNCIA

ASSOCIAÇÃO ANHUMAS QUERO-QUERO 114/16  24.881,40 PENDÊNCIA
ASSOCIAÇÃO BENICAR 099/16  5.570,51 PENDÊNCIA
ASSOCIAÇÃO CIVIL CARMELITAS DA CARIDADE 
- CENTRO ASSISTENCIAL VEDRUNA 095/16  4.208,25 PENDÊNCIA

ASSOCIAÇÃO DANIEL MENDEZ 132/16  23.200,00 PENDÊNCIA
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE 
AMANHÃ 117/16  2.361,91 PENDÊNCIA

ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA DE CAMPINAS 139/16  11.973,55 PENDÊNCIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CAMPINAS 124/16  55.466,40 PENDÊNCIA
CASA DA CRIANÇA DE SOUSAS 113/16  3.590,55 PENDÊNCIA
CASA DA CRIANÇA MEIMEI 120/16  37.655,02 PENDÊNCIA
CASA DA CRIANÇA PARALÍTICA DE CAMPINAS 129/16  94.600,84 PENDÊNCIA
CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA 116/16  16.451,65 PENDÊNCIA
CENTRO EDUCACIONAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL MENINO JESUS DE PRAGA 090/16  66.475,60 PENDÊNCIA
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CENTRO INFANTIL DE INVESTIGAÇÕES HEMA-
TOLÓGICAS DR. DOMINGOS A. BOLDRINI 133/16  340.411,82 PENDÊNCIA

CENTRO PROMOCIONAL TIA ILEIDE 094/16  335.482,20 PENDÊNCIA
COMEC - CENTRO DE ORIENTAÇÃO AO ADOLES-
CENTE DE CAMPINAS 110/16  46.226,80 PENDÊNCIA

FUNDAÇÃO JARI 134/16  85.570,83 PENDÊNCIA
INSTITUTO DE PEGAGOGIA TERAPÊUTICA PROF. 
NORBERTO DE SOUZA PINTO 122/16  4.777,95 PENDÊNCIA

INSTITUIÇÃO PADRE HAROLDO RAHM 127/16  613.789,49 PENDÊNCIA
LAR PEQUENO PARAÍSO 101/16  13.424,25 PENDÊNCIA
NAS - NÚCLEO DE AÇÃO SOCIAL 121/16  8.875,50 PENDÊNCIA
PROGEN - PROJETO GENTE NOVA 137/16  122.594,48 PENDÊNCIA
SERVIÇO SOCIAL NOVA JERUSALÉM 097/16  7.897,95 PENDÊNCIA
SOCIEDADE FEMININA DE ASSISTÊNCIA À 
INFÂNCIA - CRECHE BENTO QUIRINO 085/16  3.431,58 PENDÊNCIA

SOCIEDADE PRÓ-MENOR BARÃO GERALDO 130/16  33.994,35 PENDÊNCIA
UNIÃO CRISTÃ FEMININA 087/16  30.285,70 PENDÊNCIA
UNIASEC - UNIÃO DE AMOR AJUDA E SALVAÇÃO 
EM CRISTO 102/16  8.696,76 PENDÊNCIA

A entidade que na listagem acima está com pendência para aprovação de sua proposta 
de projeto deverá solucioná-la encaminhando os documentos necessários à secretaria 
do CMDCA. A pendência de cada entidade já foi comunicada por e-mail a cada uma 
delas.
O andamento do processo de repasse dos recursos solicitados fi ca condicionado à 
solução da referida pendência. Posteriormente, as entidades poderão ainda ser chama-
das a novas correções que possam ser identifi cadas pela área de Repasses ao Terceiro 
Setor, na Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social, com base 
no Artigo 12 da Resolução CMDCA 008/2016.
 

 Campinas, 22 de março de 2016 
 RODRIGO OTÁVIO TEIXEIRA NETO 

 Presidente do CMDCA 

 SECRETARIA DE CULTURA 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA 

  
  Protocolo:  15/10/54201
 Interessado:  Secretaria Municipal de Cultura
 Referência:  Pregão Eletrônico nº 003/2016
 Objeto:  Registro de Preços de Serviços Gráfi cos.

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no artigo 8°, do Decreto Municipal nº 18.099/2013, AUTORIZO, a despesa no valor 
total de R$ 8.690,00 (Oito Mil, Seiscentos e Noventa Reais), sendo:
1. A despesa no valor total de R$ 4.740,00 (Quatro Mil. Setecentos e Quarenta Re-
ais), a favor da empresa  LETRA LIVRE EDITORA E AUTORES ASSOCIADOS 
EIRELI-ME , conforme Ata de Registro de Preços nº 175/2016;
2. A despesa no valor total de R$ 3.950,00 (Três Mil, Novecentos e Cinquenta Reais), 
a favor da empresa  LYONS ARTES GRÁFICAS LTDA-EPP , conforme Ata de Re-
gistro de Preços nº 176/2016.

Publique-se na forma da lei.
 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA 

  
  Protocolado:  2015/10/16931 
 Interessado : Secretaria Municipal de Cultura.
 Referência : Pregão Eletrônico nº 123/2015 . 
 Objeto : Registro de Preços de Serviços de Locação de Infraestrutura.

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no artigo 8°, do Decreto Municipal nº 18.099/2013, AUTORIZO, a despesa no valor 
total de R$ 8.250,00 (Oito Mil, Duzentos e Cinquenta Reais) em favor da empresa 
STAFF LUXE EIRELI-EPP, conforme Ata de Registro de Preços nº 259/15.

Publique-se na forma da lei.
 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA 

  
  Protocolo:  15/10/51903
 Interessado:  Secretaria Municipal de Cultura
 Referência:  Pregão Eletrônico nº 367/2015
 Objeto:  Registro de Preços de prestação de serviços de segurança especializada desar-
mada, segurança brigadista, bombeiro civil e locação de rádios comunicadores 

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no artigo 8°, do Decreto Municipal nº 18.099/2013, AUTORIZO, a despesa no valor 
total de R$ 8.040,00 (Oito Mil e quarenta Reais), a favor da empresa DOX SEGU-
RANÇA PATRIMONIAL E VIGILÂNCIA LTDA. EPP., conforme Ata de Registro de 
Preços nº 062/2016.

Publique-se na forma da lei.
 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA   

  Protocolado:  nº 2015/10/58505
 Interessado : Secretaria Municipal de Cultura
 Referência : Pregão Eletrônico nº 005/2016
 Objeto : Registro de Preços de Locação de Sanitários Químicos, com fornecimento 
de material e prestação de serviços de transporte, instalação, higienização e descarte 
de efl uentes.

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao dispos-
to no artigo 8°, do Decreto Municipal nº 18.099/2013, AUTORIZO, a despesa no 
valor total de R$ 2.280,00 (Dois Mil, Duzentos e Oitenta Reais), a favor da empre-
saVALDEMAR DOS REIS BARROS - EPP, conforme Ata de Registro de Preços nº 
135/2016.

Publique-se na forma da lei. 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA   

  Protocolo:  15/10/48.476 
 Interessado:  Secretaria Municipal de Cultura 
 Referência:  Pregão Eletrônico nº 347/2015
 Objeto:  Registro de Preços de serviços de Locação de Palco e Locação de Passarela, 
com fornecimento de material.

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no artigo 8°, do Decreto Municipal nº 18.099/2013, AUTORIZO, a despesa no valor 
total de R$ 7.509,98 (Sete Mil, Quinhentos e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos), 
sendo:
1. A despesa no valor total de R$ 4.409,98 (Quatro Mil, Quatrocentos e Nove Reais e 
Noventa e Oito Centavos), em favor da empresa CORREA E BARNABÉ PRODU-
ÇÕES LTDA EPP, conforme Ata de Registro de Preços nº 014/2016;
2. A despesa no valor total de R$ 3.100,00 (Três Mil e Cem Reais), em favor da em-
presa STAFF LUXE EIRELLI EPP, conforme Ata de Registro de Preços nº 16/2016.

Publique-se na forma da lei.
 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 COMUNICADO SME Nº 71/2016   
 A Secretária Municipal de Educação no uso das atribuições de seu cargo,
 CONSIDERANDO  a Constituição Federal, Art. 37, incisos XVI e XVII;
 CONSIDERANDO  a Lei Municipal n.° 12.987, de 28/06/2007, que dispõe sobre o 
Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Magistério Público Municipal de Cam-
pinas, especialmente seu artigo 11;
 CONSIDERANDO  a Resolução SME/SMRH Nº 001/2009, de 26/11/2009;
 COMUNICA  a quarta relação de servidores que tiveram sua acumulação remunerada 
de cargos, de empregos ou de funções públicas  DEFERIDA  pela chefi a imediata.

CC MATRÍCULA NOME
E0003 270172 SIMONE DE OLIVEIRA SERGIO
E0003 1008773 CARMEN SILVIA CORREA VIANA CASARIN
E0003 1084763 MARIA INEZ DE MORAIS ALVES DOS ANJOS
E0003 1193864 RENATA BALDUINO ZUPPI
E0003 1195093 PRISCILA BAGLI
E0003 1198980 GILBERTO DA SILVA LIBERATO
E0003 1217704 JORGE HENRIQUE DOS SANTOS
E0003 1251600 ROBERTO VALLI ALBEJANTE
E0003 1283898 ADRIANA BONIN
E0004 263940 SALETE MARIA CORREA DA SILVA
E0004 268453 DORALICE DOS SANTOS
E0004 387061 MARILI APARECIDA DE OLIVEIRA
E0004 1084496 VALDECIR DA CONCEIÇÃO RODRIGUES
E0004 1192809 MARIA APARECIDA GODOY AMARAL
E0005 1192167 MICHEL ANDRE ROVERE
E0005 1223127 MARIA JOSEFINA AMBIEL
E0005 1223135 MAGNA ALVES FERNANDES
E0006 1195166 LUCIANA CRISTINA TALAO FREITAS
E0006 1287672 MARIA APARECIDA ESTEVO
E0007 269220 MIRIAM APARECIDA SILVA TORTOSA
E0007 1008552 ELECTRA WILMA MARIOLANI
E0007 1012878 EDNA MARIA TOLEDO DE MELO
E0007 1193252 RUTH GONZAGA DOS SANTOS BEZERRA
E0007 1218085 LEDA QUEIROZ DE PAULA
E0007 1252020 RAFAEL LEMOS TALAISYS
E0007 1273205 ÊNIO CARLOS SILVA FROES
E0007 1302701 APARECIDO DE PAULA JUNIOR
E0020 1196588 GISELLE ALESSANDRA MARCHI
E0101 1026194 LIGIA ZENI
E0106 622273 HERMINIA MARIA VANCINI BERNARDI
E0110 1029711 ELDA ARPALICE CECCONI LISERRE
E0110 1106961 MARIA CONCEIÇÃO CARRILHO SPREAFICO
E0113 1029908 DEBORA APARECIDA MUNHOZ SOUZA E SILVA 
E0132 1022776 ROSILENE RIBEIRO DA SILVA
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E0132 1071521 MARIA CONCEIÇÃO MENDES VIEIRA AMORIM 
E0133 1095447 REJANE CARLOS DE ARAUJO MAGALHAES
E0133 1104756 MICHELLA CHRISTINE DE OLIVEIRA
E0133 1106015 DEBORA MOREIRA LAO
E0133 1194933 JOSIANE DO CARMO GONCALVES
E0142 544442 JUSSARA RUBIA CORDEIRO
E0142 1081152 PAULA CRISTINA MOMESSO BALARDIN
E0142 1081225 NELSON CUNHA JUNIOR
E0142 1090518 IVALDO SOUSA COSTA
E0142 1107658 IVAIR REIS DA SILVA
E0142 1110900 MARIO FERREIRA DE CASTRO
E0142 1204769 CAROLINA RICARTE TEIXEIRA
E0142 1263234 WANIA RAQUEL DO NASCIMENTO TEIXEIRA
E0142 1289993 BRUNO CAVICCHIOLI MELCHERT
E0142 1306677 PATRICIA FORCHEZATTO STEVANATO
E0144 1022237 EMILIA FERNANDA SALAZAR RODRIGUEZ
E0144 1023250 PAULO CESAR GRANADO
E0144 1073397 ALFREDO LUIZ GOMES
E0144 1090771 MONICA FERNANDA BONOMI
E0144 1104560 MARIA JOSE DOS ANJOS
E0144 1196650 JANEY CRISTINA DA SILVA
E0144 1220217 ELAINE ANDRADE PERES FERNANDES
E0144 1220772 ANTONIO SERGIO GUEDES
E0185 622699 ANDREA ANTUNES NOGUEIRA
E0188 687502 KELEN CRISTINA TANDER DE ANDRADE
E0188 1024035 MARIA IRES FRANCA DE BRITO
E0188 1024078 FLAVIA GARCIA SOARES SILVA
E0190 622630 SOLANGE CAVALHEIRO HOLIGUTI
E0209 1298992 CRISTIANE APARECIDA RAMOS DOS SANTOS
E0215 544663 ZELIA APARECIDA DO NASCIMENTO CASTRO
E0215 643610 MARIA DE LOURDES BURIN
E0215 662798 GILDA DA CUNHA OLIVEIRA ZAGO
E0215 940097 HORTÊNCIO PEDRO ANTÔNIO
E0215 1022571 CELIA MARIA CANHAMEIRO FERREIRA
E0215 1031902 CLAUDIA DE AGUIAR SANTOS PORTELLA
E0215 1072234 RENATA OLIVEIRA ALVES DINIZ
E0217 1024540 FRANCISCO ADRIANO PORTES FURQUIM LIMA
E0217 1110764 APARECIDA DE LOURDES CASTELETI DE CORDOVA
E0217 1116746 ANTONIO CARLOS MARINO
E0217 1214578 CIRLEI FERNANDES BERNARDES POLI
E0217 1274287 KARINA SÍLVIA EMÍLIO
E0217 1303147 CECILIA LOLLO DE OLIVEIRA
E0220 1023594 SANDRA MARGARETE ROSSI
E0220 1264346 JOSÉ RUBENS GUIDO JUNIOR
E0220 1264427 MARCOS AUGUSTO WISTUBA BISINELLA DOS SANTOS
E0221 644250 TELMA APARECIDA CABRAL
E0221 687529 HELOISA PALA DE LIMA ANTONIALLI
E0221 943797 CLAUDIA EIGENHEER
E0221 1024051 VERA SILVEIRA SALLES
E0221 1024264 MARISTELA SANTOS E SILVA
E0221 1071513 MARIO RUBENS FERREIRA MAIOLINI
E0221 1091042 MARIA MARCIA DE AMORIM PEREIRA
E0221 1091115 KELLY CRISTINA PESSANHA SANTOS GEROMIN
E0221 1204068 SUELI APARECIDA MARTINAZZO
E0221 1205455 THAIS DE CARVALHO GUERRA
E0221 1246844 JULIANA DEL TIO BROSSI
E0221 1264141 LUBIA CRISTINA MESQUITA BERTACI
E0221 1289721 HELVECIO ALVES JUNIOR
E0221 1289764 LARISSA GRILLO SEMEDO
E0230 642606 IRENE DOS SANTOS FERNANDES
E0230 1024817 JULIANA COSTA DE MAGALHAES
E0230 1201336 CELSO EDUARDO STEFANI NOGUEIRA
E0230 1247328 LOANA MARGARETE PRADO PEREIRA
E0234 1022806 EVANILDA DIAS DO CARMO SILVA
E0234 1091018 CELIA MARIA DA SILVA
E0234 1091085 MARIA REGINA DE LIMA
E0234 1092740 DULCE HELENA FORTUNATO PAIOLA
E0234 1093398 JANINE JEHA CREN
E0234 1201387 MARIA ODILA GERLIN
E0234 1300601 DENISE APARECIDA CARNEIRO PESSOA
E0235 642770 MAELA CRISTINA THEOTONIO ROCHA
E0235 1290088 KARINA DE SOUZA ELIAS
E0331 1023608 CAROLINA FREALDO
E0381 625051 BEATRIZ HELENA DE OLIVIO BOMFIM
E0381 1025708 MARCOS GODINHO
E0381 1026666 LUCIANA SILVA
E0381 1192620 DARLENG ARTEN CAVALETTI
E0381 1204041 ELISANGELA REGAZOLI
E0382 1026410 MARCIA MARIA DE ARAUJO
E0410 1022865 FRANCISCA MARCIA DE ANDRADE LEAO

E0410 1023500 LUZIA ALAETE RODRIGUES JARDIM
E0410 1023950 MARCOS RAMOS
E0410 1024183 BELMIRA AMORIM SALVADOR DE PAIVA
E0410 1032305 TANIA MARA NOGUEIRA RUBIN
E0410 1033883 SOLANGE LOUREIRO POZZUTO
E0410 1105787 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR
E0410 1191128 SIMONE FREITAS DA SILVA
E0410 1290533 GLAUCIA INNOCENCIO DE JESUS PAULO PAIVA
E0411 545163 ZULEIDE ISABEL DOS SANTOS
E0411 1085611 AMILTON CESARETTE
E0411 1091310 MARILZA HELENA NOGUEIRA
E0411 1101781 JOSE REYNALDO DA SILVA
E0411 1214934 JUCELENE GARCIA RUFFO
E0411 1248766 CRISTINA ASTOLPHI MARTINS
E0411 1266535 FERNANDO BITENCOURT LOPES
E0411 1290266 TANIA MARCELINO LEITE

 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação  
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 Processo Administrativo: 15/10/56466
Interessado: Secretaria Municipal de Educação
Assunto: Pregão Eletrônico nº 036/2016
Objeto: Aquisição de vasilhame para gás liquefeito de petróleo (GLP).
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto no 
Decreto Municipal nº 18099/2013 e suas alterações,  AUTORIZO  a despesa a favor 
da empresa  AMAD - COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA. - EPP , no 
valor de R$ 13.920,00 (treze mil, novecentos e vinte reais).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM; e 
2. à Secretaria Municipal de Educação, para as demais providências. 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação  
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo nº  14/10/21.282
 Interessado:  Secretaria Municipal de Educação
 Assunto:  Concorrência nº 02/2015
 Objeto:  Prestação de serviços de licença perpétua de uso de sistema de gestão dos 
processos administrativos, operacionais, estratégicos e de recursos humanos da SME, 
incluindo implantação, confi guração inicial do sistema, capacitação, treinamento, im-
portação da base de dados atual, suporte e manutenção.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no art. 8º, inciso V, do Decreto Municipal nº 18.099/13, AUTORIZO a despesa no 
valor global de R$ 19.659.480,00 (dezenove milhões, seiscentos e cinquenta e nove 
mil, quatrocentos e oitenta reais), a favor da empresa  GIESPP GESTÃO INTELI-
GENTE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA LTDA  . , devendo 
onerar dotação orçamentária do presente exercício o valor de R$ 4.951.209,14 (quatro 
milhões, novecentos e cinquenta e um mil, duzentos e nove reais e quatorze centavos) 
e o restante onerar dotação orçamentária do exercício seguinte. 
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Comissão Permanente de Licitações, para registro da homologação no Sistema de 
Informação Municipal - SIM;
2. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-
zação de Ajustes, para lavratura do Termo de Contrato; e
3. à Secretaria Municipal de Educação, para as demais providências.
 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação  
  

 COMUNICADO SME Nº 72/2016 
  

 A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições de seu cargo, e atendendo 
ao disposto na Lei Municipal Nº 12.987/2007, de 28 de junho de 2007, e na Resolução 
SME Nº 03/2016, de 15 de fevereiro de 2016,
 COMUNICA: 
 1.   A abertura de processo seletivo interno relativo à substituição de  DIRETOR EDU-
CACIONAL  no CEI Cláudia Maria Luz Xavier - NAED Noroeste .    
 2.   A inscrição dos profi ssionais, em efetivo exercício na Rede Municipal de Ensino de 
Campinas, deverá ocorrer de acordo com o disposto na Resolução SME nº 03/2016, 
de 15 de fevereiro de 2016.
 3.   A inscrição dos profi ssionais realizar-se-á no NAED Noroeste, localizado à rua Ibi-
rapuera s/ nº, Jd Londres, Campinas-SP.
 4.   O cargo para substituição de especialista e a respectiva unidade e/ou bloco de unida-
des educacionais compreendem:
 Cargo:  Diretor Educacional   
 Período:  Manhã/Tarde
 Unidade    Educacional:  CEI Cláudia Maria Luz Xavier, Naed Noroeste
 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação  

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 

 PORTARIA FUMEC Nº 35/2016 
  

 A Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no uso 
das atribuições do seu cargo,
 Resolve: 
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 Art. 1º  Ceder a servidora Srª  Evanir de Fátima de Oliveira , matrícula 10248, Agente 
de Apoio Geral, para prestar serviços junto à 380ª Zona Eleitoral de Campinas, sem 
prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens do seu cargo.
 Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor a partir de 28 de março de 2016, mantendo seus 
efeitos até 31 de dezembro de 2016. 
 

 Campinas, 22 de março de 2016 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Presidente da FUMEC 
  

 PORTARIA FUMEC Nº 36/2015 
  

 A Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no uso 
das atribuições do seu cargo e, nos termos do Edital nº 001/2014, do concurso público 
homologado em 26/02/2015, pela presente,
 RESOLVE 
 Art. 1º  Revogar o item da Portaria FUMEC nº 23/2016, que nomeou a senhora abaixo 
relacionada para exercer em caráter efetivo o cargo vago denominado PROFESSOR 
SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, junto ao Centro de Educação 
Profi ssional de Campinas Prefeito Antonio da Costa Santos - CEPROCAMP:
POLLYANNA BARBOZA DE OLIVEIRA
 Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Presidente da FUMEC 
  

 COMUNICADO FUMEC Nº 02/2016 
  

 A Secretária Municipal de Educação no uso das atribuições de seu cargo e, 

CONSIDERANDO a Constituição Federal, art. 37, incisos XVI e XVII;
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 12.988, de 28/06/2007, que "Dispõe sobre o 
Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Fundação Municipal para a Educação 
Comunitária - FUMEC e dá outras providências", e a Lei Municipal nº 12.987, de 
28/06/2007, que "Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Magis-
tério Público Municipal de Campinas e dá outras providências".
CONSIDERANDO a Resolução FUMEC Nº 01/2016, de 19/02/2016;
COMUNICA a primeira relação de servidores dos Programas de Educação de Jovens 
e Adultos que  NÃO  apresentam acumulação remunerada de cargos.  

 Campinas, 23 de março de 2016 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
 ANEXO ÚNICO

MATRÍCULA NOME CC
481 ADRIANA CARDOSO BRAILA PANUNTO 5062

10464 ADRIANA CORDER MOLINARI 5990
1092 ANA MARIA CUTRI MURER 5420
10466 ANA PAULA LOURENÇANO BRAZ 5995
807 ANDREA JACONI 5990
443 CARLOS ROBERTO VELASCO 5298

10367 CRISTIANE FRAZÃO LOPES PEREIRA 5072
10043 CRISTIANE REDA NOGUEIRA 5147
10486 DENIR APARECIDA RIBEIRO 5994
10266 DENISE TRAVASSOS MARQUES 5049
10073 DOGMA RODRIGUES FRANCISCO DE OLIVEIRA MISA 5217
10392 EDICELMO VALDECI COSTA 5990

33 ELIANA APARECIDA BUENO 5990
10376 ELIANA MARIA OLIGURSKI 5990
10151 GEISA GENARO GOMES 5049
10273 GIOVANA ALVES 5990
10076 HERMÍNIA MARIA OLMOS HERNANDEZ 5016
10275 INEZ LENI RUELA 5995
10074 ISA SPERANZA RIGHETTO 5990
10386 IZALTO JUNIOR CONCEIÇÃO MATOS 5298
10179 JOSÉ RENATO PREBELLI 5990
10391 JUCÉLIA PEREIRA SENA DOBNER 5241
10342 JULIANA TOFANIN MONTECINO 5080
10347 LILIAN MONTIBELLER SILVA 5176
10097 LUCIANA CAMARGO 5070
10072 LUZIA MARCIA FESTA 5177
10078 MARA ISILDA ORBETELLI 5990
10120 MARIA DE FATIMA DA SILVA PEREIRA 5290
961 MARIA JOSÉ DE ANDRADE ANGELINI 5990
763 MARIA LETÍCIA SANTIMARIA 5991

10298 MARINALVA IMACULADA CUZIN 5990
10004 MARLETE TERESINHA VIEIRA HENRIQUE 5070
10362 MÉRCIA APARECIDA LUVISARI TREVISAN 5423
1076 MONICA ESTELA MECATTI DE SOUZA 5045
10343 NATÁLIA DE OLIVEIRA BEZZAN 5077
607 NOÊMIA DE CARVALHO GARRIDO 5338

10348 PAULA RAMOS ARIAS DIAS 5407
10361 REGINA HELENA BALDISSARELLI LIMA OTRANTO 5396
10360 ROCHANE ELIZABETH CECONELO ALVAREZ 5194
10387 ROSANGELA DA SILVEIRA 5088
10009 ROSEMARY DE JESUS BIANCHI BASTOS 5034
10400 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA 5133
10033 SILVIA FRAY REZENDE 5067
10331 SONIA MARIA PAPA MANOLI 5038
136 SONIA MARIA SOUZA FERRARI 5076

10349 SONIA TERESINHA MACEDO 5072
1201 VALÉRIA RIBAS DE OLIVEIRA 5336
1048 VILMA CAMARGO GUIMARÃES 5194
1188 WALMIRA LANGE ALVES CAMPOS 5990

10096 ZÉLIA POLYCARPO DE ABREU SANTOS 5049
 

  

 HOMOLOGAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA   
  Processo Administrativo nº  15/10/55135.
 Interessada : FUMEC
 Assunto:  Pregão Presencial n° 015/2016
 OBJETO:  Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento e ad-
ministração de vales refeição/alimentação na forma de cartões magnéticos/ eletrôni-
cos, destinados aos servidores e aos empregados públicos ativos da  FUNDAÇÃO 
MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA  -  FUMEC .
Em face dos elementos constantes no processo administrativo em epígrafe, inexistindo 
recursos pendentes e a adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto do referido pregão ,  em 
atendimento aos ditames das Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93 e demais legisla-
ções pertinentes, resolvo:

 1.HOMOLOGAR  o Pregão Presencial n°  015/2016  pelo percentual de taxa de admi-
nistração entre parênteses ofertado pela empresa:
 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA  CNPJ 06.344.497/0001-41 (-4,71%). 
  
 2.AUTORIZAR  a despesa em favor de.  VEROCHEQUE REFEIÇÕES 
LTDA  CNPJ 06.344.497/0001-41  no valor de R$  10.023.360,00 (dez milhões, vinte e 
três mil, trezentos e sessenta reais) , devendo ser oneradas as dotações orçamentárias 
abaixo do presente exercício no valor de  R$ 2.015.000,00  ( dois milhões e quinze mil 
reais ), e o restantes onerar as dotações dos exercícios subsequentes.
60.401.12.363.1083.4345.339039
60.402.12.122.1085.4344.339039
60.404.12.366.1084.4346.339039

Publique-se na forma da lei.
À Assessoria Jurídica para elaboração do Contrato.
Após, à Área de Gestão Administrativa e Financeira da  FUMEC  para as demais pro-
vidências.
 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Presidente da FUMEC 

 SECRETARIA DE FINANÇAS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO DCCA / SMF 

 Expediente despachado pelo Sr. Diretor 
  Protocolo: 2014/03/3031 e anexo 2015/03/13712
Interessado: Alla Participações Ltda 
Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º da Lei Municipal 13.104/2007, com 
base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação 
Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos,  DECIDO que 
a repetição do indébito tributário no valor de 913,2726 UFIC  - referente ao reco-
lhimento em duplicidade nas parcelas 02/11 a 07/11 do IPTU/Taxas do exercício 2013, 
emissão 01/2013, relativo ao imóvel cadastrado sob o nº 3421.64.33.0098.01011, re-
conhecido nos termos da decisão do DRI (folhas 41 e 42), publicada no DOM de 
01/10/2015,  será processada pela forma de restituição,  nos moldes dos artigos 42 ao 
54 da precitada Lei Municipal 13.104/2007. Fica autorizada a CSACPT/DCCA a en-
caminhar o processo para compensação, nos moldes do art. 43 e 45 da lei 13.104/2007, 
caso constem débitos exigíveis em nome do contribuinte no momento de efetivar o 
pagamento da restituição.

 Protocolo: 2016/03/00036 (principal 2014/03/24273) 
 Interessado: LOUISE MARLY CARDOSO KAPLAN 
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70, c.c. artigo 3º da Lei Municipal nº 
13.104/2007, com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Con-
trole e Programação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos 
autos,  NÃO ACOLHO,  o pedido de reconsideração formulado por meio do protocolo 
nº 2016/03/00036, uma vez que as decisões em procedimento administrativo são de-
fi nitivas e não admitem pedido de reconsideração, nos termos dos artigos 92 e 93 da 
Lei Municipal nº 13.104/2007. 

 Protocolo: 2015/03/11678 
 Interessado: Rosiani Mara Meningroni 
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com 
base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programa-
ção Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, fi ca pre-
judicada a análise de restituição/compensação de crédito tributário, proveniente do 
pagamento efetuado em duplicidade para a parcela 39/60 do carnê Contribuição de 
Melhoria - Pavimentação, emissão 09/2009, relativo ao imóvel de código cartográfi co 
nº 3362.63.96.0001.01007, uma vez que a parcela 38/60 do referido carnê foi quitada, 
utilizando-se o crédito em questão, ocasionando a perda do objeto, nos termos do 
artigo 85 da Lei Municipal nº 13.104/2007.

 Protocolo: 2015/03/13071 
 Interessado: RONALDO APARECIDO DE TOLEDO 
Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, 
com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Progra-
mação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos,  DEFI-
RO o pedido de aproveitamento de crédito apurado no valor de 555,0123 UFIC's , 
procedente do recolhimento efetuado no imóvel originário (3421.33.30.0491.01001), 
relativo ao exercício de 2015, utilizando o valor para extinção parcial ou to-
tal da emissão de 04/2015, dos imóveis originados (3421.33.30.0491.01002, 
3421.33.30.0491.01003, 3421.33.30.0491.01004 e 3421.33.30.0491.01005). Caso 
após a efetivação do procedimento ainda restar crédito em favor do contribuinte, fi ca 
autorizada a CSACPT/DCCA a encaminhar o processo ao DRI para determinar, de 
ofício, o aproveitamento em lançamentos futuros, nos moldes do artigo 55 da Lei 
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Municipal 13.104/2007.

 Protocolo: 2015/03/19074 
 Interessado:   PRISCILA RODRIGUES DE OLIVEIRA 
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 c.c. artigos 3º e 45, da Lei Municipal 
13.104/2007, com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Con-
trole e Programação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos 
autos, nos termos do artigo 85 da precitada Lei Municipal, fi ca prejudicada a análise 
do Aproveitamento de Crédito do valor pago no lançamento de IPTU/Taxas Imobiliá-
rias, exercício 2015, emissão 01/2015 (cancelado por recálculo), do imóvel codifi cado 
sob nº 3321.64.75.0001.02013, tendo em vista que o crédito já teve seu valor reconhe-
cido e aproveitado na emissão 07/2015.

 Protocolo: 2015/03/20673 
 Interessado: VGI ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA.  
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 c.c. artigo 3º e 45, da Lei Municipal 
13.104/2007, com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, 
Controle e Programação Tributária deste departamento e nos documentos constan-
tes nos autos,   DEFIRO   o pedido de aproveitamento do crédito apurado no valor de 
10.348,8779 UFIC´s, referente ao recolhimento da(s) parcela(s) 04 a 07/11, relativo 
ao IPTU/Taxas Imobiliárias exercício 2015, emissão 01/2015 (cancelado por recál-
culo), do código 3413.12.20.0001.01001, não considerado no momento do recálculo 
deste exercício, utilizando o valor para extinção parcial do IPTU/Taxas Imobiliárias 
de 2015, emissão 04/2015, lançado para o mesmo imóvel, nos moldes do artigo 56 
da Lei Municipal 13.104/2007. Caso após a efetivação do procedimento, ainda restar 
crédito em favor do contribuinte, fi ca autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a encami-
nhar o processo ao Departamento de Receitas Imobiliárias para determinar, de ofício, 
o aproveitamento em lançamentos futuros, nos moldes do artigo 55 da Lei Municipal 
13.104/2007.

 Protocolo: 2015/03/27777 
 Interessado: MAURO BORDON 
Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, 
com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Progra-
mação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, DEFIRO 
o pedido de aproveitamento de crédito apurado no valor de 21.614,7117 UFIC's, re-
lativo ao exercício de 2015, procedente dos recolhimentos efetuados nos imóveis ori-
ginários 3421.51.58.0139.01002, 3421.51.58.0139.01003 e 3421.51.58.0139.01004 
e não aproveitados no imóvel originado da anexação (3421.51.58.0139.01001), uti-
lizando o valor para extinção parcial da emissão de 10/2015, do imóvel originado. 
Caso após a efetivação do procedimento ainda restar crédito em favor do contribuinte, 
fi ca autorizada a CSACPT/DCCA a encaminhar o processo ao DRI para determinar, 
de ofício, o aproveitamento em lançamentos futuros, nos moldes do artigo 55 da Lei 
Municipal 13.104/2007.

 Protocolo: 2016/03/02804 
 Interessado: CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS 
Atendendo ao disposto no artigo 3º c.c. com os artigos 66 e 70, artigo 15, § 2º c.c. 
com o artigo 85, todos da Lei Municipal nº 13.104/2007, com base na instrução da 
Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação Tributária deste 
departamento e nos documentos constantes nos autos, fi ca prejudicada a análise do 
presente protocolo, em razão da  PERDA DO OBJETO DO PEDIDO,  uma vez que 
o lançamento de IPTU/Taxas Imobiliárias, ocorrido em Novembro/2014 encontra-se 
com a exigibilidade suspensa em razão do pedido de revisão nº 2014/03/23613.

 Protocolo: 2016/10/10531 
 Interessado(a): Engseg Assessoria, Treinamentos, Serviços & Com. de Equip. de 
Segurança Ltda. 
 Requerente(a): Jorge Moraes Soares Filho 
Com base nas disposições do Decreto Municipal nº 18.050/13, defi ro o presen-
te pedido para conceder certidão de inteiro teor do processo protocolizado sob nº 
2014/03/01242. O prazo máximo para disponibilização da certidão é de 15 (quinze 
dias) corridos e deverá ser retirada pelo requerente, no 4º andar do Paço Municipal - 
Expediente do Gabinete, no prazo de 30 dias após a solicitação.
 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 MARCOS ALEXIO PASSOS DE ALMEIDA 

 Diretor DCCA 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS -DRI 
 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 

 Protocolo: 2016/10/09683 
Requerente: Ivan Francisco Loureiro
Assunto: Certidão de Processo Administrativo
Com base nas disposições do Decreto Municipal nº 18.050/13,  defiro  o pedido de 
certidão de inteiro teor do processo protocolizado sob nº  2013/11/16468 . O prazo má-
ximo para disponibilização da certidão é de 15 (quinze) dias corridos e deverá ser 
retirada pela requerente, no 4º andar do Paço Municipal - Expediente do Gabinete, no 
prazo de 30 dias após a solicitação.

Protocolo: 2016/10/10197 
Requerente: Fritz Oskar Loehle
Assunto: Certidão de Processo Administrativo
Com base nas disposições do Decreto Municipal nº 18.050/13,  defiro  o pedido de 
certidão de inteiro teor do processo protocolizado sob nº  2015/03/15262 . O prazo 
máximo para disponibilização da certidão é de 15 (quinze) dias corridos e deverá ser 
retirada pela requerente, no 4º andar do Paço Municipal - Expediente do Gabinete, no 
prazo de 30 dias após a solicitação.

Protocolo: 2016/10/10198 
Requerente: Fritz Oskar Loehle
Assunto: Certidão de Processo Administrativo
Com base nas disposições do Decreto Municipal nº 18.050/13,  defiro  o pedido de 
certidão de inteiro teor do processo protocolizado sob nº  2014/03/11666 . O prazo má-
ximo para disponibilização da certidão é de 15 (quinze) dias corridos e deverá ser 
retirada pela requerente, no 4º andar do Paço Municipal - Expediente do Gabinete, no 
prazo de 30 dias após a solicitação.
 

 Campinas, 21 de março de 2016 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JÚNIOR 

 AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO/DIRETOR/DRI - MATRICULA 45556-3 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DRI 
 RETIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO (PUBLICADO NOVAMENTE POR 

CONTER INCORREÇÃO NA ASSINATURA) 
 Protocolado nº:  2014/03/18580 
Interessado:  MARILIA INÁCIO BOSSO DE OLIVEIRA 
Código do imóvel:  3413.34.56.0065.01001 
Assunto:  Isenção do IPTU 
 ERRATA 
Consubstanciado nas disposições do artigo 149, inciso VIII, da Lei 5.172/66 - CTN e, 
do artigo 87 da Lei 13.104/07,  retifico  o relatório de decisão de primeira instância, à 
folha 26, publicado no DOM de 23/02/16, pag. 8, por conter erro de transcrição quanto 
ao número do protocolo, nos seguintes termos:
 ONDE SE LÊ: (...)  Protocolado nº:  2015/03/18580 
 LEIA-SE: (...)  Protocolado nº:  2014/03/18580
 Os demais dados da publicação permanecem inalterados. 

 Campinas, 09 de março de 2016 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JÚNIOR 

 AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO/DIRETOR/DRI - MATRICULA 45556-3 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCEDI-

MENTO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO 
 
 Protocolo nº. 2016/03/5114
Interessado: Missão da Ordem Libanesa Maronita no Brasil
Código Cartográfico: 3421.62.51.0001.01001
Assunto: IPTU - Imunidade tributária 
 Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes nos 
autos, atendendo ao disposto nos artigos 3º c/c artigos 66, 69 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/07,  DEFIRO  o pedido de  reconhecimento da imunidade tributária do 
IPTU  relativamente ao imóvel codifi cado sob o n.º  3421.62.51.0001.01001,  a partir 
do exercício de  2016 ,haja vista que o referido imóvel integra o patrimônio do interes-
sado, instituição religiosa, nos termos do artigo 150, inciso VI, alínea "b" e § 4º da 
Constituição Federal de 1988. 
Deixo de recorrer de ofício à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a pre-
sente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo 
artigo 74 da Lei 13.104/2007. 
 

 Campinas, 08 de março de 2016 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JÚNIOR  

 AFTM Matrícula 45.556-3 Diretor DRI - SMF 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCEDIMENTO ADMINIS-

TRATIVO TRIBUTÁRIO 
 
 Protocolo n.º2016/ 03/ 3528 
 Interessado:Igreja Batista do Taquaral 
 Código Cartográfico:3263.34.21.0470.01001
Assunto: IPTU - Imunidade tributária  
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constates nos au-
tos, atendendo ao disposto nos artigos 3o c/c artigos 66, 69 e 70 da Lei Municipal no 
13.104/07,  DEFIRO  o pedido para o exercício de 2011 tendo em vista a comprovação 
de que o referido imóvel integra o patrimônio da instituição religiosa desde 20 de se-
tembro de 2010 e está relacionado às suas fi nalidades essenciais nos termos do artigo 
150, incido VI, alínea "b" e parágrafo 4o da Constituição Federal de 1988. 
Em relação aos exercícios de 2007, 2009 e 2010,  INDEFIRO  o pedido, tendo em 
vista a não comprovação de que o interessado detinha a titularidade do imóvel no 
referido período nos termos do artigo 76, inciso II da Lei Municipal no 13.104/2007. 
 

 Campinas, 11 de março de 2016 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JÚNIOR  

 AFTM Matrícula 45.556-3 Diretor DRI - SMF 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
  

  Protocolo nº: 2015/03/4074
Interessado(a): ANDERSON CLAYTON DE ASSIS
Cartográfico: 3361.51.85.0080.01001
Assunto: Isenção IPTU para Habitação Popular 
De acordo com o encaminhamento pelo setor competente para a instrução dos autos, 
fundamentado no art. 4º, inciso III, da Lei Municipal nº 11.111/2001 e alterações, 
c.c. o art. 23 do mesmo diploma legal, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 
da Lei Municipal nº 13.104/2007, atendendo o disposto no art. 22, §3º, do Decreto 
16.274/2008, alterado pelo Decreto 18.540/2014, atendendo ao disposto no art. 1° da 
Lei Municipal n° 14.951/2014, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ISEN-
ÇÃO DE IPTU PARA HABITAÇÃO POPULAR, a partir de 2013, cancelando-se 
os lançamentos originalmente constituídos e reemitindo-os nos termos da presente 
decisão, mantendo-se inalterados os lançamentos referentes aos exercícios de 2010 a 
2012 pela ausência de dispositivo legal apto a amparar o pedido. A isenção concedida 
não abrange as taxas imobiliárias incidentes sobre o imóvel.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11.111/2001. Eventual crédito apurado em 
favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo 
imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/2007.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo art. 74 
da Lei 13.104/2007, alterado pela Lei nº 13.636/2009. 
 

 Campinas, 14 de março de 2016 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR 

 AFTM - Matricula 45.556-3 - Diretor DRI 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS 

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO   

   NOTIFICAÇÃO  
  CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EX OFFÍCIO  
Com fulcro no que dispõe o artigo 21 da lei municipal 12.392/2005, artigo 72 do De-
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creto Municipal 15.356/2005 alterado pelo Decreto 18.516/2014 e artigo 1º c/c com 
artigo 13, inciso II, da Resolução CGSIM nº 2 de 01/07/2009, alterada pelas Resolu-
ções CGSIM n° 04 e 09 de 2009, fi cam os  Microempreendedores Individuais- MEIs  
abaixo relacionados  NOTIFICADOS  do cancelamento ex-offício de sua inscrição 
junto ao Cadastro Mobiliário da Prefeitura Municipal de Campinas-SP, em razão do 
encerramento de suas atividades consoante informação constante do arquivo baixado 
no Portal do Simples Nacional e da baixa da inscrição no CNPJ, podendo os mesmos 
obterem o comprovante de cancelamento de sua inscrição mobiliária no seguinte en-
dereço eletrônico:  http://situacao.campinas.sp.gov.br/processar.php

CCM CNPJ RAZÃO SOCIAL
DATA EN-
CERRA-
MENTO

3694879 23.355.640/0001-10 ALINE CRISTINA MARTINS MENEGATT 
40858388812 07/03/2016

2156830 15.491.310/0001-23 AMANDA GALOFARO DA SILVA 32756804800 07/03/2016
3425037 22.897.252/0001-06 ANA LIDIA MAXIMIANO DA COSTA 25682956869 11/03/2016

3178072 21.444.370/0001-98 ANDIARA FRANCIELE JUSTINIANO DE OLIVEIRA 
41836867840 07/03/2016

3418430 22.878.556/0001-18 ANDRE SEVERINO DE ARAUJO 25557812857 10/03/2016
3854400 24.269.181/0001-14 ANDRE TRINDADE FARIA 34931568807 09/03/2016
3781577 23.870.875/0001-40 ANGELA MARIA DOS SANTOS 26770294800 10/03/2016
3844536 24.223.574/0001-97 ANGELO BENEDETTI 01514066939 08/03/2016
3038343 20.477.174/0001-57 ANTONIO DE PADUA AMATTI JUNIOR 21978463880 10/03/2016
3280802 21.954.893/0001-84 ANTONIO FORTUNATO RIDOLFI 82010145887 07/03/2016
3770818 23.797.926/0001-55 ANTONIO MARTINS JUNIOR 22186288800 11/03/2016
2092697 14.788.315/0001-50 APARECIDA DO PRADO NEVES 00485719894 08/03/2016

3863077 24.324.120/0001-02 BRENDA ILANA ZORZENON RODRIGUES 
44753728870 09/03/2016

3475000 23.223.551/0001-10 BRUNO RODRIGUES LIMA 12995623700 08/03/2016
2969319 20.038.081/0001-26 CAMILLA DE SOUZA 38183837824 09/03/2016
3721060 23.493.094/0001-83 CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA 28642558806 09/03/2016
3708918 23.444.033/0001-26 CINTIA FERREIRA DA SILVA PEDRO 22071524802 11/03/2016
2808030 19.015.801/0001-59 CLAUDEMIR VIEIRA 18721244880 08/03/2016

2133016 15.271.053/0001-14 CRISTIANE PINHEIRO ORLANDINI BONO 
32120840814 09/03/2016

3854639 24.272.816/0001-32 DALVA RUBIO 02435631839 07/03/2016
3693147 23.321.042/0001-20 DANIEL ROBERTO COELHO 13779454807 09/03/2016
3814807 24.056.518/0001-05 DIEGO CARVALHO DOS SANTOS 39056792806 12/03/2016
2512785 17.119.274/0001-05 DIOGO DIAS GONCALVES 35772806890 09/03/2016
1736485 11.559.080/0001-36 DRIELY CRISTINA DA SILVA 39213812825 09/03/2016
3846636 24.258.114/0001-02 EDUARDO RODRIGUES SILVA 38822924827 10/03/2016
2066505 14.157.607/0001-94 ELIANA APARECIDA DE PAULA 32712807898 07/03/2016
2670305 18.133.721/0001-35 ELIANA MARIA ALBERTINI JUBRAN 02183612894 07/03/2016
2095084 14.859.198/0001-78 EREVERLY SILVA DE OLIVEIRA 32829551893 10/03/2016
3416364 22.837.988/0001-80 ERIKA APARECIDA GILIOLI 21620467844 07/03/2016
2595818 17.603.567/0001-55 FATIMA APARECIDA COSTA RIDOLFI 01624953824 07/03/2016
2849003 19.226.938/0001-52 FELIPE LEONARDO FIORILI 37251585847 09/03/2016
3472213 21.582.026/0001-65 FERNANDA MENDES 31455637858 10/03/2016
3694739 23.353.641/0001-25 GERMANO PAVLU JUNIOR 21882265858 11/03/2016
3822990 24.094.949/0001-66 GILSON ROGERIO DE MORAES 21964011884 11/03/2016
3309649 22.148.386/0001-16 GUILHERME DE SOUZA BARRADAS 35944654899 11/03/2016
2988380 20.122.192/0001-16 GUILHERME MARION 40078838827 08/03/2016
2996316 20.163.197/0001-97 HENRIQUE PARADELLA AZEVEDO 36176671809 08/03/2016
3330290 22.263.146/0001-62 IRENE SOARES DA COSTA 26676786800 09/03/2016
2094975 14.851.759/0001-92 JACKELINE FERNANDA DE SOUZA 42140515803 10/03/2016
2120331 15.141.990/0001-55 JAQUELINE DA SILVA KOVALSKI 41169545866 09/03/2016
2529840 17.240.290/0001-43 JEFFERSON PEREIRA PRATES 43154734805 09/03/2016
3385957 22.615.448/0001-52 JOAO MARIO FRANCISCO TEIXEIRA 33019958881 08/03/2016
3766039 23.756.063/0001-78 JOICY LENY PEREIRA INACIO 26458751818 10/03/2016
2171902 15.604.165/0001-40 JORGE PEREIRA 02379674809 09/03/2016

3048683 20.545.714/0001-92 JOSE CARLOS FERREIRA VICENTE FILHO 
31233445847 09/03/2016

2693712 18.265.401/0001-39 JOSE FRANCISCO TERRA 17195095819 08/03/2016
3782123 23.882.450/0001-50 JOSENILVA GERVASIO GOMES 13750796890 08/03/2016

3082350 20.783.976/0001-95 JULIANA FRANCO D ELBOUX GUIMARAES 
22995516890 11/03/2016

3013758 20.313.147/0001-49 KELVIN MELO SOARES 39838284858 13/03/2016
3405176 22.748.346/0001-05 LARISSA SILVA DE SOUZA 47542488805 10/03/2016
3330206 22.260.976/0001-36 LUCIANO DA SILVA 16079075857 07/03/2016

3736121 23.596.640/0001-01 LURDITH MARIA DE FREITAS ARAUJO 
21865125806 13/03/2016

2816547 19.018.691/0001-89 MAIARA CRISTINA GUILHEN GAMA 39087067852 10/03/2016

3279880 21.936.912/0001-40 MAIRA DA GAMA SANTOS CONCEICAO 
34271109827 09/03/2016

2079411 14.483.922/0001-01 MARCONE SANTOS LEMOS 00687496519 11/03/2016
1957406 13.909.814/0001-95 MARCOS ROGERIO COSTA 26747252810 09/03/2016
2682818 18.155.568/0001-47 MARIA BARBOSA FEITOSA DA SILVA 48319236304 10/03/2016
3193454 21.513.920/0001-83 MARIA DAS GRACAS DE JESUS 18212356817 13/03/2016
2962837 19.996.893/0001-03 MARIA LUIZA SILVA DOS SANTOS 38366013898 08/03/2016

3825043 24.133.567/0001-02 MATHEUS ANTONIO ESQUIVEL DE AGUIAR 
38701933876 09/03/2016

2241536 16.707.627/0001-17 MICHAEL DOUGLAS DA COSTA BARREIROS 
35069500880 12/03/2016

2057646 14.034.153/0001-64 MIRIA GONCALVES PEREIRA 29638654813 10/03/2016
3101398 20.937.989/0001-71 NEIDE MARIA DA COSTA 07047834877 07/03/2016
3768252 23.793.488/0001-57 NELSON HITNER FILHO 32043153803 07/03/2016

3085805 20.831.790/0001-64 NEUZA DIONIZIA DE CAMARGO PEREIRA 
18806942808 08/03/2016

2073633 14.385.057/0001-60 NEUZA GOMES DUTRA 32981551876 11/03/2016
3390764 22.680.694/0001-98 NOELIA NUNES DOS SANTOS 34620852805 08/03/2016
2030055 12.559.960/0001-75 ODAIR DIAS DOS SANTOS 33411001801 09/03/2016
3709035 23.446.852/0001-02 OSMARINA SOUZA DE SANTANA 10039650839 07/03/2016
3387313 22.642.332/0001-02 PATRICIA DE MORAIS FEBBO RAMOS 22038836850 10/03/2016

3759830 23.730.693/0001-73 PATRICIA FERNANDA MASIERO FELETTI 
18078553846 08/03/2016

3709213 23.452.538/0001-32 PAULO SERGIO CAVALCANTE 14999019841 09/03/2016
3083250 20.804.789/0001-40 PEDRO SALLES TAVARES PAES 40850446805 07/03/2016
2559552 17.367.171/0001-56 PRISCILA SANTOS SILVA 30036746843 11/03/2016
3340732 22.349.264/0001-98 RICARDO REZENDE DA SILVA 27292529836 09/03/2016
3232751 21.639.751/0001-22 RICHARD FERNANDES DE OLIVEIRA 28635741838 07/03/2016
2869969 19.398.739/0001-21 RITA HELENA SIGOLO RODRIGUES 77571355834 09/03/2016
2995506 20.149.318/0001-46 RODRIGO BALESTRE 25661373821 09/03/2016
3321142 22.211.164/0001-09 ROSELI SOARES DE AGUIAR 12939791805 07/03/2016
2222612 16.602.214/0001-78 SILVIA APARECIDA ESPIACI 22904110860 10/03/2016
3057690 20.633.471/0001-44 SILVIA MARIA KUNIYUKI HUMMEL 16384167883 10/03/2016

3735397 23.586.689/0001-83 SONIA MARIA RAMALHO DE ARAUJO 
31216762880 10/03/2016

3288242 21.979.360/0001-57 TALITA MENDES DE SOUZA 37764759864 09/03/2016
3722791 23.522.473/0001-54 THAIS NUNES VILLAS BOAS 41637608810 09/03/2016
2529505 17.232.842/0001-71 THALITA FIRMO VIEIRA 36158802859 11/03/2016
3766683 23.766.332/0001-87 VALDEMIR DOS SANTOS PAULO 01980512558 07/03/2016
2644193 17.962.750/0001-47 VERGULINO DE SOUZA PIMENTEL 04575010812 11/03/2016
2580128 17.485.556/0001-18 VIVIANE FERNANDES MARINELLI 22280058863 10/03/2016
3782131 23.882.890/0001-08 WILLIAN RICHARD DE SOUSA 09699109912 07/03/2016
3390284 22.671.095/0001-08 ZULEIDE VIEIRA BRITO 02466817802 07/03/2016

  
 WILSON FRANCISCO FILIPPI 

 DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS 
  

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

  
   NOTIFICAÇÃO.  
  INSCRIÇÃO EX OFFÍCIO.  
Com fundamento no que determina o artigo 21 da lei 12.392/2005 c/c artigo 1º, III, 
da Instrução Normativa 06/2004 e artigo 1º c/c com artigo 13, inciso II, da Resolução 
CGSIM nº 2 de 01/07/2009, alterada pelas Resoluções CGSIM n° 04 e 09 de 2009, 
fi cam os contribuintes abaixo relacionados  NOTIFICADOS  de sua inscrição ex- offí-
cio no Cadastro Mobiliário da Prefeitura Municipal de Campinas-SP, na condição de 
Microempreendedor, podendo obter o comprovante de sua inscrição mobiliária, no 
seguinte endereço eletrônico cadastral:  http://situacao.campinas.sp.gov.br/proces-
sar.php

CCM CNPJ RAZÃO SOCIAL
3863972 24.338.274/0001-53 ADAMILSON DUMAS NEVES JUNIOR 37156936816
3864197 24.342.426/0001-91 ADEVALTINO APARECIDO FERREIRA 09027220506
3861910 17.898.179/0001-49 ADILSON DOS SANTOS BARROS 27130907843
3862364 22.000.714/0001-32 ADRIAN ALVIM DOS REIS GANZO 05510113944
3863123 24.325.709/0001-25 ADRIANE BUENO DE MORAES 30134825837
3863964 24.338.054/0001-20 ADRIANO SARAIVA SILVA 71088148115
3863379 24.329.451/0001-35 ALAIN PIERRE ALBAN FRANCOIS 14996789832
3864219 24.342.710/0001-68 ALDENORA FERREIRA DE SALES 29227221808
3863557 24.332.798/0001-37 ALEXANDRE FONSECA BRANDAO 21984639897
3863492 24.331.591/0001-48 ALEXANDRE LUIS MARASSATO 25632852830
3863484 24.331.550/0001-51 ALLEX BARBOSA DOS SANTOS 38692446823

3863778 24.335.207/0001-85 ANA CAROLINA BOMFIM LONGO DE OLIVEIRA 
28639930899

3865010 24.358.818/0001-49 ANA PAULA CAVALCANTE COSTA 43084976805
3865207 24.367.268/0001-24 ANA PAULA DE SOUSA SILVA 30931236827
3865274 24.368.943/0001-30 ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS 22645419895
3863859 24.337.006/0001-17 ANDINEIA DA SILVA SANTOS 36832074859
3863417 24.329.763/0001-49 ANDRADO MOREIRA PRATES 31756989800
3865380 24.369.748/0001-24 ANDRE ALEXANDRE TEIXEIRA 28421618822
3864863 24.355.425/0001-81 ANDRE APARECIDO VILHAS MAURICIO 24899323816
3865037 24.359.196/0001-73 ANDRE SERGIO DE OLIVEIRA 34021324860
3863611 24.333.644/0001-60 ANTONIO MARCOS DA ROCHA 36413849827
3865444 24.370.696/0001-06 APARECIDA DO CARMO SILVA PINTO 55219039849
3865029 24.359.155/0001-87 APARECIDO BARBOSA NASCIMENTO 34947108215
3864022 24.338.448/0001-88 AQUEO KAMADA 00560789866
3864359 24.345.396/0001-77 ASTRID LISETTE ROJAS FERNANDEZ 28550271870
3863271 24.328.584/0001-97 BEATRIZ GUIMARAES DE CARVALHO 39162506803
3865347 24.369.604/0001-78 BELCHIOR DE CAMARGO DE LIMA CEZAR 38686400884
3864464 24.347.347/0001-73 BELMIRO SARTORI JUNIOR 14833927837
3863077 24.324.120/0001-02 BRENDA ILANA ZORZENON RODRIGUES 44753728870
3864839 24.354.872/0001-16 BRUNA DE OLIVEIRA 44060690899
3864251 24.343.061/0001-10 BRUNA RECH BRUMATTI 01465077200
3864189 24.342.306/0001-94 BRUNO SOUSA DA SILVA 36742311827
3864049 24.338.730/0001-65 BRUNO VINICIUS LUCHI PASCHOAL 33239382830
3863158 24.326.782/0001-11 CAMILA DE CASSIA LUCAS 32392393885
3864316 24.344.480/0001-76 CARLOS EDUARDO BAIA 21880876825
3864529 24.348.984/0001-64 CARLOS GONCALVES DIAS 06685171820
3863204 24.327.627/0001-10 CARLOS HENRIQUE DE SOUZA BARBOSA 16849542826
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3864103 24.340.798/0001-89 CARLOS SANTO BARBOSA SANTOS 42750437822
3864332 24.344.820/0001-69 CAROL ANNY SALVADOR MESQUITA 22817155823
3864502 24.348.656/0001-68 CELIO GONCALVES DE SOUZA 09150981641
3863166 24.326.937/0001-10 CLAUDIO ANTONIO MUSSINHATE 96697628804
3863298 24.328.926/0001-79 CLEIDE MARIA MARCELLO FERREIRA 11921744880
3863514 24.332.000/0001-57 CLEUSA RIBEIRO GERALDO 21821486803
3864995 24.358.664/0001-95 CRISTIANO ADOLFO DOS SANTOS 29379279809
3863891 24.337.614/0001-21 CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA 31569475806
3863620 24.333.828/0001-20 CRISTINA MIRANDA CHIERO 30541168835
3863590 24.333.198/0001-93 CRISTINA MONTEIRO DE SOUZA 34675152821
3865410 24.370.097/0001-92 CYRO FERREIRA PENTEADO ZANATTA 36392050817
3864227 24.342.961/0001-42 DANIEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA 78965470668
3864278 24.343.551/0001-16 DANIELE TORTOLA MARTINS 41103161890
3863506 24.331.716/0001-30 DANIELLA PROVINO BERNARDO PICCOLOTTO 27621517832

3864340 24.345.262/0001-56 DANIELLE MOREIRA DE OLIVEIRA TREVISAN DE GODOY 
34287966830

3865320 24.369.510/0001-07 DAVID CHAZANAS 35515480805
3863832 24.336.544/0001-97 DAYELLEN PAMELA SILVA 44265893805
3864987 24.358.609/0001-03 DENILSON SIQUEIRA BAGATINI 30603416802
3864812 24.354.608/0001-82 DIEGO MARCHETTI DE OLIVEIRA 40210966807
3862879 24.320.849/0001-00 DOUGLAS ROBERTO DA SILVA 37967018842
3865290 24.369.116/0001-60 EDER DE LUCENA SCAQUETTI 37272813830
3863247 24.328.327/0001-55 EDER FUSCO VINCENZI 22150681838
3863310 24.329.063/0001-54 EDMIR APARECIDO FOGACA 34867134856
3863743 24.334.962/0001-45 EDSON NERY RODRIGUES 19568317899

3864740 24.353.411/0001-29 ELAINE CRISTINA BARQUILIA DO NASCIMENTO 
27688856817

3864456 24.346.554/0001-03 ELENITA LOPES DOS SANTOS 32395946842
3863530 24.332.391/0001-00 ELIANA DE SOUZA SILVA 25586576821
3864383 24.345.666/0001-40 ELIANA IZABEL DA SILVA CEPOLINI 04669179616
3863816 24.335.873/0001-13 ELSON ALEXANDRE SIMOES 33141490856
3863182 24.327.541/0001-97 ELZINO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO 30940420821
3865088 24.360.823/0001-96 EREVERLY SILVA DE OLIVEIRA 32829551893
3863565 24.332.862/0001-80 ERICKSON DE ALMEIDA MACEDO 35037220840
3863387 24.329.475/0001-94 ERICSON VENANCIO VIEIRA 26828110862
3865436 24.370.319/0001-77 ERIVAN LIMA SAMPAIO 28351018880
3864162 24.341.906/0001-38 ERLI APARECIDO COMINO RAMAO 92664342991
3863670 24.334.729/0001-62 FABIANA APARECIDA DA ROCHA 22383029807
3864545 24.349.280/0001-06 FABIANA RIBEIRO DE MELO 10252558871
3863980 24.338.315/0001-01 FABIO AUGUSTINHAK GALDEANO 10130909858
3863131 24.325.974/0001-03 FABIO FERNANDES REOLON LEITE 42450356843
3862860 24.320.076/0001-62 FATIMA BENATTI RIBEIRO 13737681856
3862909 24.321.280/0001-06 FELIPE SOUZA CAVALCANTE 37019598897
3864510 24.348.751/0001-61 FERNANDA DOS SANTOS FIRMINO 13808773855
3865282 24.369.072/0001-79 FERNANDA JORGE PINHEIRO 33267040892
3863840 24.336.970/0001-20 FRANCISCO ALVES PEREIRA 57807370963
3863638 24.333.921/0001-34 FREDERICO MEYHOFER NETO 22645407889
3863450 24.330.602/0001-75 GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA 39931018801
3863395 24.329.644/0001-96 GABRIEL SOARES DA SILVA 11042366993
3865428 24.370.288/0001-54 GABRIELA MARTINS CARDOSO 36699990861
3863360 24.329.389/0001-81 GABRIELLE MARTINS MACHADO AMARAL 41730272819
3865150 24.363.825/0001-39 GILDASIO CANGIRANA DOS SANTOS 19073797896

3865967 24.368.042/0001-48 GIOVANNA REZENDE MOORTGAT TEIXEIRA PINTO 
35018670851

3865142 24.363.702/0001-06 GREIZIELY CRISTINA DUARTE SOUZA 03196803120
3863662 24.334.628/0001-91 GUILHERME AUGUSTO RAMOS GAMA 31445111888
3865118 24.361.210/0001-73 GUILHERME DE SOUZA BARRADAS 35944654899
3865401 24.370.049/0001-02 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA 40903183862
3864430 24.346.109/0001-43 GUSTAVO BENTO DA SILVA 17393131862
3862615 23.745.670/0001-32 GUSTAVO FRANCISQUETTE LEANDRO 33534695836
3865134 24.362.376/0001-04 HALINE LOPES FERNANDES 39594782838
3865053 24.359.577/0001-52 HELIO DANTAS JARDIM 64345262887
3862917 24.321.771/0001-49 HELLEN CRISTINA ALMEIDA PEREIRA 33720840808
3863026 24.323.403/0001-30 ILLIONES NEIVA SILVA 73694410597
3865398 24.369.893/0001-05 ISAAC WILLIAM KERR 01485534607
3861732 15.456.816/0001-00 ISABEL ANGELICA DOS SANTOS 35769566892
3865002 24.358.679/0001-53 ISAIAS GOMES DOS SANTOS 27242013615
3864685 24.352.443/0001-00 ISIANNY KATLEEN DA SILVA SANTOS 07563177540
3863263 24.328.578/0001-30 ISIS ELOA BASTOS SILVA 36862074865
3864391 24.345.892/0001-20 ISMAEL DOS SANTOS JUNIOR 40486251870
3865100 24.361.072/0001-22 ISMAEL MOURA 11438362862
3864294 24.344.052/0001-43 JANE CRISTINA MILITAO 35399846829
3863867 24.337.060/0001-62 JANE EYRE PIEGO 39543861862
3863344 24.329.130/0001-30 JEAN CARLOS FAVARO 39378630871
3864693 24.352.531/0001-01 JENIFFER MAYARA SANTOS FERRAZ 41778349803
3864855 24.355.170/0001-57 JESSICA DOS SANTOS 39266405884
3864766 24.353.602/0001-90 JESSICA DOS SANTOS LIMA 06418705408
3863190 24.327.589/0001-03 JHONATANS DE ALMEIDA CARVALHO 38118914801
3861635 14.130.163/0001-01 JOAO APARECIDO ALMEIDA COLEN 46881018215
3863824 24.336.415/0001-07 JOAO HUMBERTO GREGATTO 60006307868
3863646 24.334.028/0001-23 JOAO PAULO DA SILVA PEREIRA 32139518896

3864553 24.349.396/0001-45 JOAO RAIMUNDO DE CARVALHO 13474340891
3863034 24.323.457/0001-03 JORGE LUIS GONCALVES DOS SANTOS 22350678830
3863220 24.327.704/0001-31 JOSE AGOSTINHO 86902911800
3864235 24.342.965/0001-20 JOSE CARLOS ANANIAS 18777331800
3865231 24.368.481/0001-50 JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA 08876586440
3864081 24.340.007/0001-10 JOSE FERNANDO CAETANO 13789336807
3865223 24.368.067/0001-41 JOSE IVAN ROCHA 02095247906
3863689 24.334.851/0001-39 JOSE RODRIGUES SOBRINHO 01452473846
3862984 24.322.597/0001-59 JULIANA SOUZA ARAUJO 45743775850
3864448 24.346.474/0001-58 JULIANE DE OLIVEIRA 38207291869
3864707 24.352.539/0001-78 KAREN CRISTINA DOS SANTOS 41420658824
3864936 24.357.681/0001-08 KATIANE SOUSA ALVES 33971748805
3864154 24.341.660/0001-02 KETELYN CAROLINE ZANOTTI DE OLIVEIRA 44089060850
3863549 24.332.523/0001-01 KIYOKO OHTSUKA ITO 50758500815
3862526 23.488.479/0001-52 LAUREN TALITA ALVES 39252374884
3862887 24.321.014/0001-75 LAYLA SANTOS CONCEICAO 41442291818
3864120 24.341.329/0001-84 LEILA HERMANO ROCHA 33298185817
3865177 24.364.529/0001-52 LEONARDO JOSE DOS SANTOS 37295185852
3865452 24.371.170/0001-40 LETICIA ANTUNES 35946841807
3864871 24.355.957/0001-19 LIVIA ISMAEL NASCIMENTO 36879135897
3863794 24.335.657/0001-78 LORIZA NASCIMENTO KETTLE 41382030282
3865045 24.359.391/0001-01 LUCAS HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA 38468728810
3863522 24.332.015/0001-15 LUCIANA PAULINO AGULHARI 21264091800
3864731 24.353.254/0001-51 LUCIANA RODRIGUES DOMINGUES 17288144801
3863930 24.337.821/0001-86 LUCIANA SARON FIGUEIREDO 16829707870
3864669 24.352.307/0001-10 LUCIANO BATISTA DA SILVA 18809195833
3864596 24.350.079/0001-49 LUCIANO FABIANI GIMENEZ 26429868885
3863239 24.327.941/0001-00 LUCIANO SERAVALE 25073189884
3863018 24.323.132/0001-12 LUCIENE BARBOSA DA SILVA 34328501828
3865061 24.359.832/0001-67 LUIS CARLOS BORTOLINE FILHO 27955994817
3864561 24.349.398/0001-34 LUIS FELIPE DE TOLEDO E SILVA 23079030893
3864847 24.355.081/0001-00 LUIS FERNANDO DA SILVA FERREIRA 40309451809
3864111 24.340.976/0001-71 LUIS HENRIQUE ZOMENHAN MARQUES 28036955881
3863700 24.334.857/0001-06 LUIZ APARECIDO VIRGINIO JUNIOR 37918144864
3864057 24.339.485/0001-00 LUIZ CARLOS GONCALVES 10228002800
3863905 24.337.621/0001-23 MANOEL ALAM ALMEIDA DA SILVA 02173302582
3864898 24.356.539/0001-46 MARA CRISTINA DE SOUZA ALEXANDRE 15491940895
3865070 24.359.989/0001-92 MARA RUBIA ALVES 21472146808
3865240 24.368.673/0001-67 MARCELO APARECIDO VALENTIM 25967861840
3862933 24.322.415/0001-40 MARCIA DOS SANTOS BALBINO 15439294864
3863603 24.333.423/0001-91 MARCIA PATRICIA SOARES 15657215869
3864928 24.357.091/0001-85 MARCIA REGINA GONCALVES 32065265825
3862895 24.321.015/0001-10 MARCO ANTONIO GASPAR 28240853803
3861783 16.597.638/0001-91 MARCOS PAULO MAGALHAES 40346603846
3863212 24.327.675/0001-08 MARENILDA ALVES DE SOUZA 19215736867
3865339 24.369.542/0001-02 MARIA DE FATIMA SANTOS CAROLINO 14507360846
3863441 24.330.431/0001-84 MARIA DE OLIVEIRA SANTOS 20764642391
3865266 24.368.932/0001-50 MARIA DO CARMO COSTA TAKANO 25675707808
3864944 24.357.735/0001-35 MARIA FATIMA RODRIGUES 12064652809
3864600 24.350.409/0001-04 MARIA VERONICA COELHO KIMURA 24546415850
3863883 24.337.597/0001-22 MARINA BATISTA PANUNTO 39531934819
3862992 24.323.035/0001-20 MARINA NAGY BONESSO 41583518800
3863433 24.330.331/0001-58 MARINA PEREIRA MIRANDA 39560359843
3863093 24.324.462/0001-22 MICHAEL DOUGLAS GERALDO DE CAMPOS 40366702807
3864138 24.341.388/0001-52 MICHEL PUTUMUGI RANGEL 38717020808
3862968 24.322.498/0001-77 MICHELE DA SILVA NOGUEIRA 25708003847
3864472 24.347.385/0001-26 MICHELE RODRIGUES ROSSETTO 28361722823
3864618 24.350.938/0001-08 MILTON ARAUJO AMARAL 28692500887
3862976 24.322.553/0001-29 MONICA TASQUINI 09286428871
3863069 24.324.051/0001-37 MURILO CARLSTROM TAMBURUS 42052844899
3864405 24.345.927/0001-21 NADIA LUCIA DA SILVA 21592769870
3865126 24.362.103/0001-60 NALVA BISPO DOS SANTOS 11918325898
3864014 24.338.440/0001-11 NICOLE D ASTUTO 22458316832
3864073 24.339.691/0001-10 NOEMI LHORETTI MARQUES 35967810862
3865169 24.364.217/0001-49 NOEMIA MARIA DE LIMA BAZILIO 06968756838
3864642 24.351.882/0001-06 OSVAIR ZAFALON 19559444824
3864413 24.345.990/0001-68 OZIEL LUIS DE LIMA AMANCIO 03402311496
3863425 24.329.891/0001-92 PATRICIA DA SILVA MOTTA 15004240809
3864030 24.338.466/0001-60 PAULA TELLES D AJELLO 04570083935
3863760 24.335.159/0001-25 PAULA THAUANA DIAS 33721172809
3863000 24.323.100/0001-17 PAULO DE SOUZA LEITE 31405851104
3864782 24.354.137/0001-02 PAULO HENRIQUE APARECIDO DE OLIVEIRA 22762726867
3863085 24.324.313/0001-63 PAULO HENRIQUE TELES DE ALMEIDA 18431204885
3864650 24.352.141/0001-31 PAULO JAIRO DOS SANTOS 02496424841
3865096 24.360.860/0001-02 PEDRO AUGUSTO JUBRAN BORTOLIN 41913210804
3863336 24.329.065/0001-43 PRISCILA CRISTINA BEDON 39804309874
3864065 24.339.532/0001-16 PRISCILA DOS SANTOS COSTA CORAL 29613806857
3863140 24.326.751/0001-60 PRISCILA KATIANE VALERIO MACEDO 38855687808
3863921 24.337.645/0001-82 RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA DAINEZE 33152252811
3864952 24.357.902/0001-48 RAFAEL FRANCA SOARES 36796047850
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3864979 24.358.596/0001-64 RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA ARAUJO 29000781809
3863808 24.335.666/0001-69 RAQUEL DOS SANTOS DUARTE 26186617882
3864146 24.341.446/0001-48 RAQUEL RAMOS TORRES 42419132882
3863352 24.329.262/0001-62 RENATO JUVENCIO BENEDITO 33235156844
3864723 24.353.114/0001-83 RENATO LUIZ DE BARROS FERRAZ 40309326818
3864367 24.345.426/0001-45 RENILSON ARAUJO OLIVEIRA 34868489844
3865185 24.366.969/0001-49 RICARDO BARRANQUEIRO 27486286831
3864790 24.354.184/0001-56 RICARDO NASCIMENTO MORAES 35027334818
3864537 24.349.165/0001-31 RITA HELENA SIGOLO RODRIGUES 77571355834
3863476 24.331.057/0001-31 RIVALDO DA SILVA FEITOZA 15492771892
3865258 24.368.832/0001-23 ROBSON DANIEL MELLO BARBOSA 21690171863
3864243 24.343.016/0001-65 ROBSON DOS SANTOS CORA 23531373854
3863409 24.329.704/0001-70 ROBSON VINCIGUERRI 31320989810
3865363 24.369.700/0001-16 RODRIGO BORGES LATARO 33297498811
3863654 24.334.348/0001-83 RODRIGO CESAR DURANTE HOFF 13691004857
3864880 24.356.166/0001-03 RODRIGO RAMPAZO MARCONATTO 29338945804
3862925 24.322.353/0001-76 ROSALINA GALHIEGO GEBRA GARCEZ 71950516849
3864375 24.345.575/0001-04 ROSANA CRISTINA RIBEIRO APPENDINO 11747865826
3864774 24.354.009/0001-69 ROSANGELA FERREIRA LIMA 26422706880

3864626 24.350.981/0001-65 ROSEMEIRE APARECIDA VIANA MEDINA DOS SANTOS 
32565287836

3864960 24.358.316/0001-18 ROSINETE ADRIANA DIAS 19210073894
3864324 24.344.580/0001-00 SAMANTA DIAS MASCARINI DE SOUZA 28083937843
3864421 24.346.022/0001-76 SAVIO WILLIAN DA SILVA 10840801688
3864901 24.356.622/0001-15 SIBELLE PEREIRA GOMES 36535409848
3863999 24.338.358/0001-97 SILAS CARDOSO 22345129808
3864677 24.352.412/0001-59 SILVIA VALERIA LOURO 19932269824
3864820 24.354.686/0001-87 SIMONE CRIVELENTI RAFFAINI 09055474894
3863468 24.330.670/0001-34 SOFIA BONUCCELLI HERINGER LISBOA 45158022836
3864804 24.354.244/0001-30 SOLANGE MAMEDIO RIBEIRO 21750081857
3865355 24.369.620/0001-60 STEFANO GUSTAVO ROCHA NASCIMENTO 28341256860
3863573 24.333.018/0001-73 SUELI APARECIDA ZANETI 09698432833
3865304 24.369.330/0001-17 TAHIANA SILVA CARNIELLI 31999984889
3862402 22.420.626/0001-90 TALLITA CRISTINA DE OLIVEIRA 09798976614
3863115 24.324.866/0001-16 TATIANE MARA PROTONIERI LEMOS 22485357838
3864308 24.344.105/0001-26 TATIANE MEIRE DA SILVA ALVES 21766241816
3863581 24.333.038/0001-44 TERESINHA DE CASTRO SANTIAGO 12062188862
3863174 24.327.420/0001-45 THAIS CRISTINA DE CAMARGO MIRANDA 39543792879
3864286 24.343.939/0001-17 THALITA PEREIRA DE SOUZA 34882888890
3864588 24.349.661/0001-95 UBIRATAN SCHENKEL 06188463874
3864200 24.342.614/0001-10 UILLIAN DIAS DA SILVA 36805817854
3864715 24.352.679/0001-46 VALDEIR PRAXEDES DE OLIVEIRA 22495476880

3861970 18.445.839/0001-07 VALERIANA CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES 
29394787836

3864634 24.351.001/0001-49 VALTER FACHINI JUNIOR 35592464827
3863107 24.324.768/0001-89 VANDERCI APARECIDO GABRIEL 10645644889
3864090 24.340.227/0001-44 VANESSA KARINA GIROTTO 22034041836
3864260 24.343.372/0001-89 VERDIEL BORGES DE CARVALHO 82011192820
3863875 24.337.167/0001-00 VICTOR SOARES PONTIN 44232058826
3863956 24.337.959/0001-85 VINICIUS DURAN PEREIRA 22740428880
3863948 24.337.908/0001-53 VINICIUS GIOVANNI CAVALCANTE AFFONSO 43021898866
3864570 24.349.542/0001-32 VINICIUS WENK CASTILHO 43795806879
3865193 24.367.251/0001-77 VIVIANE CHATI SERAPHIM 36952111808
3864910 24.357.028/0001-49 WEIDES RODRIGUES DA SILVA 32301493865
3864170 24.342.148/0001-72 WEVERTON RODRIGO VAZ 27652201829
3863255 24.328.477/0001-69 WILDEMAX RITA 27351484830
3863280 24.328.631/0001-00 WILLIAM SEVA 26956406845
3863042 24.323.858/0001-55 WILLIAN ROGERIO DE MORAIS 42805614860
3864006 24.338.414/0001-93 WILSON PINHEIRO GOMES 28454390839
3864480 24.347.454/0001-00 YARA CESAR CARVALHO 07510377889
3864758 24.353.494/0001-56 ZAMBELI APARECIDA CAMARGO DA SILVA 99647028091

  
 WILSON FRANCISCO FILIPPI 

 DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS 
  

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO   

   NOTIFICAÇÃO.  
  CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EX OFFÍCIO.  
Com fulcro no que dispõe o artigo 21 da lei municipal 12.392/2005, artigo 72 do De-
creto Municipal 15.356/2005 alterado pelo Decreto 18.516/2014 e artigo 1º c/c com 
artigo 13, inciso II, da Resolução CGSIM nº 2 de 01/07/2009, alterada pelas Resolu-
ções CGSIM n° 04 e 09 de 2009, fi cam os  Microempreendedores Individuais- MEIs  
abaixo relacionados  NOTIFICADOS  do cancelamento ex-offício de sua inscrição 
junto ao Cadastro Mobiliário deste ente municipal, em razão da mudança do estabele-
cimento para outro município, consoante informação constante do arquivo baixado no 
Portal do Simples Nacional e de sua inscrição no CNPJ, podendo os mesmos obterem 
o comprovante de cancelamento de sua inscrição mobiliária no seguinte endereço ele-
trônico: http://situacao.campinas.sp.gov.br/processar.php

CCM CNPJ RAZÃO SOCIAL
DATA 

ENCERRA-
MENTO

3171922 21.376.037/0001-99 ADRIANO DE SOUZA FERREIRA 31678073857 09/03/2016
2529734 17.236.487/0001-09 ADRIANO ROBERTO PINTO 17203416801 08/03/2016
3001407 20.212.489/0001-72 GUILHERME VELLOZO BRAGA 41528294866 11/03/2016

3857174 24.317.107/0001-26 HERLENI YURI ARAUJO YOSHIZAKI 
22571746820 07/03/2016

3285995 11.845.643/0001-52 JOAO ADAO DA SILVA 20593036808 11/03/2016
3277313 12.152.861/0001-74 JOSEVAN VICENTE DE LIMA 25199850890 09/03/2016
3316459 14.868.969/0001-93 MARCOS LIMA DA SILVA 79992803487 11/03/2016

3108384 14.336.096/0001-78 MARIA NELMA DE OLIVEIRA BUENO 
85463566615 11/03/2016

1917412 13.176.416/0001-07 MAURICIO MORAES PIMENTEL 05491394866 11/03/2016
3797163 23.961.817/0001-21 TIAGO FABIANO DE SOUZA 41336611847 08/03/2016
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 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO   

   NOTIFICAÇÃO.  
  CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EX OFFÍCIO.  
Com fulcro no que dispõe o artigo 21 da lei municipal 12.392/2005, artigo 72 do De-
creto Municipal 15.356/2005 alterado pelo Decreto 18.516/2014 e artigo 1º c/c com 
artigo 13, inciso II, da Resolução CGSIM nº 2 de 01/07/2009, alterada pelas Resolu-
ções CGSIM n° 04 e 09 de 2009, fi cam os  Microempreendedores Individuais- MEIs  
abaixo relacionados  NOTIFICADOS  do cancelamento ex-offício de sua inscrição 
junto ao Cadastro Mobiliário deste ente municipal, em razão da mudança do estabele-
cimento para outro município, consoante informação constante do arquivo baixado no 
Portal do Simples Nacional e de sua inscrição no CNPJ, podendo os mesmos obterem 
o comprovante de cancelamento de sua inscrição mobiliária no seguinte endereço ele-
trônico: http://situacao.campinas.sp.gov.br/processar.php

CCM CNPJ RAZÃO SOCIAL
DATA 

ENCERRA-
MENTO

3270599 21.880.795/0001-40 ALEXANDRE DE ALMEIDA 25206448850 14/03/2016

2620065 17.778.638/0001-50 ANDRESSA DOS SANTOS RIBEIRO 
22886073865 16/03/2016

3397882 22.716.408/0001-05 DINORA APARECIDA ALVES 01621145832 18/03/2016

3865118 24.361.210/0001-73 GUILHERME DE SOUZA BARRADAS 
35944654899 15/03/2016

3865002 24.358.679/0001-53 ISAIAS GOMES DOS SANTOS 27242013615 14/03/2016
3260348 14.232.754/0001-81 JEFERSON ANGELO RAIMUNDO 08475963625 14/03/2016
2495295 17.014.255/0001-06 MARCIA DE BRITO SOUZA 19688098809 14/03/2016
2141043 15.357.850/0001-19 RAFAELA CRISTINA GALO 32907808800 16/03/2016

3317960 22.167.182/0001-22 TIAGO CRISTIANO ANDRIANI OLIVEIRA 
06511401960 15/03/2016
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 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO   

   NOTIFICAÇÃO  
  CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EX OFFÍCIO  
Com fulcro no que dispõe o artigo 21 da lei municipal 12.392/2005, artigo 72 do De-
creto Municipal 15.356/2005 alterado pelo Decreto 18.516/2014 e artigo 1º c/c com 
artigo 13, inciso II, da Resolução CGSIM nº 2 de 01/07/2009, alterada pelas Resolu-
ções CGSIM n° 04 e 09 de 2009, fi cam os  Microempreendedores Individuais- MEIs  
abaixo relacionados  NOTIFICADOS  do cancelamento ex-offício de sua inscrição 
junto ao Cadastro Mobiliário da Prefeitura Municipal de Campinas-SP, em razão do 
encerramento de suas atividades consoante informação constante do arquivo baixado 
no Portal do Simples Nacional e da baixa da inscrição no CNPJ, podendo os mesmos 
obterem o comprovante de cancelamento de sua inscrição mobiliária no seguinte en-
dereço eletrônico:  http://situacao.campinas.sp.gov.br/processar.php

CCM CNPJ RAZÃO SOCIAL
DATA DO 

ENCERRA-
MENTO

3792528 23.931.150/0001-14 ADAUTO DE CAMARGO OLIVEIRA 
06194167858 17/03/2016

3465772 23.152.152/0001-05 ADRIANA DE GODOI RESCIA 29764121896 17/03/2016
2693780 18.267.038/0001-90 ANA LUCIA PESSIN SILVA 06622662851 17/03/2016
2932873 19.813.662/0001-09 ANA PAULA SILVA LARANJA 22691946835 18/03/2016
3107396 20.978.856/0001-43 ANDRE CAMPERO GAYA 34162952850 15/03/2016
3006719 20.242.754/0001-65 ANGELICA SILVA LIMA CAMPOS 04655614625 19/03/2016

3798445 23.987.129/0001-30 ARACILDO GONCALVES ALVES JUNIOR 
35817994801 16/03/2016

2869276 19.383.437/0001-80 CAROLINE GONCALVES VIEIRA GARCIA 
33915788821 18/03/2016

3451690 23.069.153/0001-90 CRISTINA LOPES BARBOZA 32303322880 17/03/2016

2176726 15.655.526/0001-87 DIORGINES AUGUSTO PAES DE QUEIROZ 
10933518706 16/03/2016

1791095 11.643.859/0001-35 EDGARD HENRIQUE TONON 04802863616 15/03/2016

2670186 18.130.705/0001-99 EDNALVA CANGIRANA DA COSTA 
05887703539 14/03/2016

3350134 22.390.836/0001-82 EDUARDO SILVA GUIMARAES 27271491821 16/03/2016
2100177 14.905.782/0001-12 ELIZABETE LINO DOS SANTOS 11936465884 18/03/2016
3320910 22.205.152/0001-63 FABIO LUIS DE SOUZA 28751905809 18/03/2016

2859181 19.319.944/0001-54 GILBERTO FERREIRA ALVES JUNIOR 
08201877802 19/03/2016

3792854 23.937.080/0001-01 GUSTAVO SOUTO 34725163805 14/03/2016
3316084 11.612.583/0001-28 HELIO FRANCISCO DA SILVA 22344713468 16/03/2016
2071215 14.346.414/0001-81 HELIO RAMOS DE SOUZA 31235204200 15/03/2016
3355209 22.451.992/0001-06 JANE DOS SANTOS TEIXEIRA 84923636815 17/03/2016
2140853 15.354.514/0001-12 JANICE FERNANDES DA SILVA 15004268819 17/03/2016
3753506 23.702.127/0001-58 JEFFERSON BONFATTI FERREIRA 26157793899 20/03/2016

3845940 24.248.657/0001-30 JONATHAN HENRIQUE COSTA FERREIRA 
40173799825 16/03/2016
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2501210 17.044.639/0001-71 JORGE FORTUNATO VANDERLEY 84962283804 17/03/2016
2829258 19.117.131/0001-81 JOSIANE MELINA BERALDO 35109690812 18/03/2016
2100231 14.908.717/0001-40 JULIANA DE CASSIA BORGES 26249076883 16/03/2016

2460483 16.790.019/0001-19 JULIANA MEDINO DOS SANTOS PAIVA 
20382913817 14/03/2016

3791882 23.923.500/0001-09 JULIANA ROBERTA RUFINO LUMINATO 
39883797869 15/03/2016

2094550 14.853.095/0001-09 JULIO CESAR DA SILVA DE PAULA 
13761611846 15/03/2016

2950790 19.928.658/0001-96 JULIO CESAR KALAF ALASMAR LESSA 
40254571808 15/03/2016

2046938 13.748.102/0001-31 JUVENTINO DOS REIS 25418505815 17/03/2016
2824965 19.090.375/0001-18 KAREN CRISTIANE AZEVEDO 33295222835 20/03/2016
3160807 21.295.037/0001-64 KATHERYN COSTA AGUIAR 35314503875 16/03/2016

2829967 19.129.743/0001-94 LEANDRO APARECIDO DE MOURA 
22461972877 16/03/2016

3107191 20.974.698/0001-53 LEVI GUSTAVO SCAQUETI 33789780820 14/03/2016

2687437 18.233.404/0001-90 LUIS VANDERLEI CANUTO BRUNELLO 
22246152801 18/03/2016

1984039 14.215.812/0001-69 MARCILENE DA CRUZ REUEL 27664684803 17/03/2016
3693430 23.326.365/0001-06 MARCO ANTONIO TRIVELATO 22515467822 16/03/2016

3816362 24.080.288/0001-10 MARIA ANGELICA TEIXEIRA DA SILVA POR-
CARI 02469729807 14/03/2016

3828751 24.146.975/0001-90 MARIA APARECIDA MONTEIRO 13798850860 15/03/2016

3457664 23.088.300/0001-70 MARIA JAILZA DE OLIVEIRA SILVA 
36651725866 16/03/2016

3064239 20.698.815/0001-01 MARIA VALERIA GOMIDE RIMOLI 
12081907844 16/03/2016

3823814 24.110.527/0001-37 MARIANA CORREA DE SOUZA 42607536812 14/03/2016
3844218 24.215.146/0001-12 MARILEIDE PAZ DE LIMA 65963539900 17/03/2016
1745727 11.790.943/0001-81 MARINA DIAS PAILO 28962403811 15/03/2016
2172445 15.616.809/0001-10 MARINA VOLPONI NICOLAZ 35919455870 16/03/2016
3135772 21.155.749/0001-88 MARIZA DAVI 16865101871 15/03/2016
3837734 24.204.066/0001-61 MARLI IDALGO DE OLIVEIRA 17887130875 16/03/2016
3287858 21.970.814/0001-29 MICHELI SANTOS DA SILVA 29523477862 17/03/2016
3081613 20.765.557/0001-20 NADIR SANT ANA DE ALMEIDA 15861947805 17/03/2016

3865169 24.364.217/0001-49 NOEMIA MARIA DE LIMA BAZILIO 
06968756838 16/03/2016

3808327 24.029.131/0001-60 ORLANDO OUTEIRO PINTO NETTO 
28026768817 14/03/2016

1807951 12.458.775/0001-94 PAULA RENATA DOS SANTOS 26211225822 16/03/2016

2573067 17.465.776/0001-80 PERSIVALDO APARECIDO DA SILVA 
82222541620 18/03/2016

3099644 20.901.506/0001-89 PRISCILA GARDIN CESAR 30044718845 20/03/2016
3727190 23.537.090/0001-50 PRISCILA SOUZA DE OLIVEIRA 34685607880 16/03/2016

2898101 19.576.279/0001-84 REGINALDO RODRIGUES DA SILVA 
25628489859 14/03/2016

3092836 20.865.850/0001-60 RICARDO DE ANDRADE REINOSO 
27379007866 14/03/2016

3340457 22.343.981/0001-02 ROSILAINE DE OLIVEIRA CORREIA DE SOU-
ZA 29120280866 18/03/2016

3728390 23.558.593/0001-01 SANDRA REGINA FUZZEL COSTA 21279791845 15/03/2016
2551020 17.344.628/0001-07 SELMA AGUIAR RIBEIRO 26939261818 15/03/2016
2241030 16.697.012/0001-57 SIDNEI DONIZETE DE FREITAS 30953166821 18/03/2016
2767554 18.730.904/0001-38 SIMONE AUGUSTA COSTA 15869038880 16/03/2016
3363775 22.499.349/0001-52 SORAYA ZUPELARI NYILAS 39709517805 16/03/2016
3363392 22.492.213/0001-10 THAIS OLIVEIRA LOPES 40921408862 15/03/2016

3425363 22.903.604/0001-80 VANDERLUCIA DE SOUSA ELOI DOS SANTOS 
09549696421 16/03/2016

2962330 19.986.067/0001-75 VANESSA DE OLIVEIRA LIMA 27891301832 14/03/2016
3486745 23.290.705/0001-96 VICTOR HUGO BAPTISTELLA 44399290870 20/03/2016

3027457 20.401.363/0001-46 WAGNER CUSTODIO JORGE DE ALMEIDA 
21904001807 15/03/2016

3390420 22.673.106/0001-99 WALMA LINA DA SILVA 07616392172 16/03/2016
2120321 15.141.954/0001-91 WEIDER DE SOUZA FERREIRA 39069201860 16/03/2016
3333353 22.300.220/0001-73 WELLINGTON FONSECA MORAIS 31545036845 15/03/2016

  
 WILSON FRANCISCO FILIPPI 

 DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS 
  

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIA   

   NOTIFICAÇÃO.  
  INSCRIÇÃO EX OFFÍCIO.  
Com fundamento no que determina o artigo 21 da lei 12.392/2005 c/c artigo 1º, III, 
da Instrução Normativa 06/2004 e artigo 1º c/c com artigo 13, inciso II, da Resolução 
CGSIM nº 2 de 01/07/2009, alterada pelas Resoluções CGSIM n° 04 e 09 de 2009, 
fi cam os contribuintes abaixo relacionados  NOTIFICADOS  de sua inscrição ex- offí-
cio no Cadastro Mobiliário da Prefeitura Municipal de Campinas-SP, na condição de 
Microempreendedor, podendo obter o comprovante de sua inscrição mobiliária, no 
seguinte endereço eletrônico cadastral:  http://situacao.campinas.sp.gov.br/proces-
sar.php 

CCM CNPJ RAZÂO SOCIAL
3870553 24.374.683/0001-05 ADEMIR FELIX LUCAS 33306172847
3870936 24.382.248/0001-22 ADEMIR NUNES DA SILVA 10220487839
3870170 23.373.445/0001-12 ADRIANA LAODICEIA SANT ANNA CORREA 97517739620
3871126 24.386.388/0001-79 ADRIANA LOPES DE OLIVEIRA 29880184807
3872980 24.422.422/0001-13 ADRIELE CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS 22655961838
3869571 17.564.364/0001-05 ALESSANDRA PEDRO 18069448806
3870600 24.375.319/0001-60 ALESSANDRA THAIS MARQUES 34811819810

3872750 24.420.040/0001-50 ALEX CASSIO MARQUES DE CASTRO 31445068850
3872807 24.420.277/0001-31 ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 21491272880
3872572 24.414.744/0001-10 ALEXANDRE PALMA SAMPAIO FILHO 24602897827
3871908 24.402.180/0001-04 ALEXSANDRO DE SOUZA FERREIRA 20166920819
3871495 24.395.020/0001-77 ALEXSANDRO DOS SANTOS PIRES 13276243628
3872190 24.407.456/0001-39 ALINE FONSECA BERNARDES 28668720880
3871002 24.384.569/0001-66 ALLAN DO NASCIMENTO 37754054884
3872840 24.421.043/0001-09 ALZIRA GARCIA DOS SANTOS 27653464882
3872483 24.412.027/0001-50 AMANDA CRISTINA PINHEIRO 33123147800
3871819 24.400.739/0001-59 ANA GRAZIELE MARINI 46159731874
3872920 24.421.973/0001-62 ANA MARIA RODRIGUES JULIANO 09404035874
3871916 24.402.493/0001-54 ANA PAULA FEITOSA 17540052848
3872700 24.418.710/0001-02 ANA PAULA GARCIA DE OLIVA 39852073800
3870740 24.377.701/0001-02 ANA PAULA MARQUES 28072349848
3870723 24.377.309/0001-63 ANDERSON GOIVINHO SILVA 17754438844
3870928 24.381.841/0001-54 ANDERSON NEY RIBEIRO 21604706864
3870456 24.371.244/0001-49 ANDRE LUIS MOREIRA DA SILVA 28372509883
3870430 24.357.100/0001-38 ANDRE RIBEIRO 26958158830
3871746 24.399.614/0001-56 ANGELICA HELENA GRIGOLETTO LOPES 37963405809
3871436 24.392.402/0001-47 ANTONIA DE SOUSA ALMEIDA 39618579387
3872173 24.407.128/0001-32 ANTONIO CELSO CALVOSO SIMOES 24585249826
3872653 24.415.568/0001-31 ANTONIO DE PADUA FARIA 41436228824
3872220 24.408.176/0001-45 ANTONIO LUIZ NETO 02808613890
3871312 24.391.128/0001-91 ANTONIO MARCOS PINAFFO 71779337949
3870804 24.379.633/0001-10 APARECIDO NEVES DIAS 80310109868
3870960 24.383.633/0001-94 APARECIDO PEREIRA 30095379800
3871410 24.392.093/0001-05 BEATRIZ COIMBRA MONTAGNOLI 35954139890
3871010 24.384.633/0001-09 BIANCA MORETTO RIBEIRO 40757245811
3871720 24.398.858/0001-14 BOSCO ANTONIO MATIAS 21495579832
3872556 24.413.477/0001-67 BRUNO MIRANDA GOLDBAUM 40011459875
3872017 24.403.861/0001-89 BRUNO RODRIGUES MAIORINI 35122088861
3869210 11.212.308/0001-17 C. ANTONIO DA SILVA EMPREITEIRO
3870472 24.371.280/0001-02 CALEBE MOREIRA DIAS 13043891627
3871371 24.391.234/0001-75 CAMILA APARECIDA BELLANI 37628450857
3870952 24.383.612/0001-79 CAMILA FERNANDA DE LIMA ANACLETO 46557675885
3872475 24.411.898/0001-59 CAMILA SANTOS SANTANA 39840660829
3871967 24.403.403/0001-40 CARLOS ALBERTO DA VEIGA 35127691876
3870570 24.375.113/0001-30 CARLOS DA SILVA 06857769800
3870995 24.384.565/0001-88 CLEBER LEANDRO CAPORALLI 34288009820
3872181 24.407.302/0001-47 CLEVERTON AUGUSTO VIEIRA SECHI 46142159803
3871142 24.387.223/0001-11 DANIEL MARINHO 36930907855

3870847 24.379.714/0001-10 DANIELLE CHURGUIM MICHELAZZO MARTINS 
28737657801

3871932 24.402.662/0001-56 DENIS DA SILVA BARBOSA 37185865840
3871797 24.400.694/0001-12 DENISE CARDOSO SOARES 09077432850
3870707 24.376.913/0001-75 DERIK YURI MAIA DOS SANTOS 35505991882
3872122 24.406.113/0001-50 DIANA FERREIRA CARDOSO 42793788864
3871355 24.391.209/0001-91 DIANNE CRISTINA SILVA DO PRADO 22617915859
3870537 24.374.271/0001-75 DIEGO DA COSTA 41387283847
3871878 24.401.324/0001-08 DIEGO RAFAEL CARVALHO DA SILVA 22939179832
3872467 24.411.771/0001-30 ECILDA MARA GOMES DE OLIVEIRA 12188105800
3871398 24.391.459/0001-21 EDILEIA MEIRELES DE ALMEIDA 09778787670
3871606 24.395.867/0001-51 EDIO RODRIGUES SOUSA 22802803883
3870642 24.376.088/0001-09 EDMILSON DAMIAO 05196785833
3872378 24.410.952/0001-41 EDUARDO MAZZINI JUNIOR 12027932828
3872203 24.407.551/0001-32 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS 31330222881
3871207 24.388.552/0001-87 ELENILSON SANTOS ALMEIDA 98280929568
3872009 24.403.588/0001-92 ELIANDRA RENATA MORI 13765386871
3872521 24.413.134/0001-00 ELIANE DA SILVA ALVES 38241445814
3871517 24.395.406/0001-89 ELIAS RODRIGUES BASTOS 25180378885
3871223 24.389.047/0001-57 ELIS SILMARA DA SILVA 12070485854
3871053 24.385.459/0001-19 ENDERSON ACYR BARBOSA BISCAIA 05690895903
3871177 24.387.471/0001-62 ERICA LOPES DA SILVA 38971298847
3872254 24.408.863/0001-60 ERIKA ESTELA CYRILO 37658276812
3871592 24.395.772/0001-38 ERONILDO CICERO DA SILVA 22177017890
3872025 24.404.978/0001-87 EVANDRO DA SIVLA SOUZA 36458318863
3871959 24.403.224/0001-02 FABIO ROCHA SILVA 00341658600
3871886 24.402.012/0001-00 FELIPE CARDOZO DE OLIVEIRA 40360790852
3872394 24.411.070/0001-09 FERNANDA DA SILVA SEGOVIA MARTINS 35934463837
3871754 24.399.829/0001-77 FERNANDA HAMMERAT GOMES 30049053884
3870758 24.378.332/0001-72 FERNANDA MARTINS DA COSTA SA 31598624881
3871576 24.395.637/0001-92 FERNANDO PEREIRA 27889035888
3869903 21.782.185/0001-03 FLAVIA VAZ GARCIA KOBAL 27038735810
3870820 24.379.645/0001-45 FLAVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES 22652455850
3872564 24.414.201/0001-01 FLAVIO LUIS NEVES 37549271836
3871614 24.396.579/0001-11 FRANCINE LARISSA ROMUALDO 40240047869
3870987 24.384.369/0001-03 FRANCISCA MAGNA SOUZA LIMA 36862571818
3871193 24.387.770/0001-05 FRANCISCO ALIZANDRO ALVES PEREIRA 29933962850
3871924 24.402.629/0001-26 FRANCISLEI TEODORO BRUNOZI 26963427844
3870898 24.381.686/0001-76 GABRIEL LOPES CESARIO 44273782855
3872246 24.408.419/0001-45 GENI BIANCONI DOS REIS 70894566920
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3870855 24.379.861/0001-90 GERSON DE LIMA OLIVEIRA 22802289802
3871088 24.385.806/0001-03 GIANE DA SILVA GOMES OLIVEIRA 25051103871
3871061 24.385.562/0001-69 GIORGIO AUGUSTO SENDIM RAINERI 22154927831
3872602 24.415.289/0001-78 GISELE APARECIDA DE BARROS 36982209890
3870782 24.379.319/0001-38 GISLAINE FERREIRA SILVA NASCIMENTO 08117556650
3870731 24.377.439/0001-04 GLAUCIA CAMPELO FARIAS 27218833802

3871045 24.385.434/0001-15 GLORIA MARIA BUSTAMANTE GARCIA DE OLIVEIRA 
84387572868

3870634 24.375.696/0001-07 GUILHERME AUGUSTO DA ROSA ANDRE 35559862878
3870863 24.380.464/0001-39 GUSTAVO GARCIA FRANCISCO 21485217806
3872696 24.418.283/0001-54 GUSTAVO RIMOLI DE MEDEIROS 33250998826
3871940 24.403.177/0001-05 HELOISA GIALLUCA PERROTTA 28499299806
3871029 24.384.907/0001-60 HERCULES RODRIGO FERREIRA 22022137833
3871460 24.392.644/0001-30 IEDA MARINA MAION 05000612892
3871282 24.391.075/0001-09 INES LOPES DE ABREU 33206793840
3871860 24.401.281/0001-52 IRANI ROMERO GALHA 13783685842
3872416 24.411.199/0001-09 IVANA GONCALVES PEREIRA 19563757831
3870618 24.375.352/0001-90 JADIR DIAS 00420161856
3872815 24.420.603/0001-00 JANECI PIO DA SILVA 05428763884
3872424 24.411.317/0001-89 JAQUELINE FERREIRA DA SILVA 39235031800
3871118 24.386.304/0001-05 JEAN TEIXEIRA DE SOUZA 45154423844
3871525 24.395.409/0001-12 JOAO BATISTA GENTIL ALVES 33104805857
3873080 24.391.882/0001-21 JOAO FELIZARDO DE SOUZA 32529864934
3869652 18.315.406/0001-29 JOAO PAULO BURITI DA SILVA 34538760838
3872777 24.420.221/0001-87 JOAO PAULO COSTA 36593068861
3871215 24.388.831/0001-40 JOHNNY HENRIQUE DA SILVA 38917741843
3870871 24.380.635/0001-20 JONATAS JOSE SOUZA 32683199805
3872890 24.421.710/0001-53 JONATI DA SILVA FERREIRA 38351044890
3870502 24.372.821/0001-17 JORGE LUIZ GOMES 10731622812
3870626 24.375.648/0001-00 JOSE ADILSON SEGALLA 28155006808
3872726 24.419.712/0001-08 JOSE ADMIR DE GODOY 72408804868
3870944 24.383.519/0001-64 JOSE APARECIDO PEREIRA ROSA 00858596644
3872351 24.410.436/0001-17 JOSE CARLOS DOS SANTOS 07949369892
3872211 24.407.701/0001-08 JOSE EDIVAN BARBOZA DA CRUZ 03104718504
3871487 24.394.941/0001-15 JOSE FLAVIO DE SOUZA 02701282470
3872165 24.407.053/0001-90 JOSE WALTER RICAS DO NASCIMENTO 29333214836
3871134 24.386.908/0001-43 JOSIANE VANESSA DE BRITO BASTOS 33107429899
3871320 24.391.156/0001-09 JULIANA APARECIDA PEROZIM TADDEI 33598768818
3872459 24.411.515/0001-42 JULIANA CRISTINA DE BARROS GONCALVES 33587219818
3872262 24.408.898/0001-08 JULIANA SACOMANI 36378636850
3870219 23.577.068/0001-33 JULIANA TEIXEIRA GODOY 36897185892
3872300 24.409.787/0001-08 JULIANO PERES DA SILVA 28248227839
3872670 24.416.735/0001-69 JULIO CESAR PEREIRA DE LIMA 31136768866
3872050 24.405.338/0001-91 KARINA LOVATO MORETTI 35339508838
3871479 24.393.534/0001-93 KAUANA DA SILVA MATOZZO 47209256857

3870715 24.377.191/0001-73 KAUANY CRISTINY STEFANINI NUNES DE SOUSA 
41966118856

3872530 24.413.256/0001-99 LAIS FERNANDA DE PADUA 09717677697
3872505 24.412.156/0001-48 LARISSA COSTA RODRIGUES 39769327875
3872084 24.405.554/0001-37 LAUDENI TAVARES PAES DA SILVA 06934419413
3872157 24.406.987/0001-07 LEANDRO CORREIA COSTA 06999161607
3872831 24.420.893/0001-92 LEANDRO GIGOR 35099538860
3871703 24.398.727/0001-37 LEANDRO VICTOR ALBERTINI 38601836801
3871509 24.395.032/0001-00 LEILA PATRICIA DE MELO LOPES 38990757819
3869881 21.521.413/0001-91 LETICIA CARNEIRO DE FIGUEIREDO 27146257894
3872335 24.410.225/0001-84 LETICIA MACIEL GONCALVES 41157879888
3872319 24.410.107/0001-76 LUCAS DE CAMPOS MELLO 40616969805
3871770 24.400.653/0001-26 LUCIMARA DAS NEVES MARINI 31988600839
3870669 24.376.499/0001-02 LUISA LUSIA DE ASSIS FERREIRA 32190870860
3870812 24.379.642/0001-01 LUIZ EDUARDO DE SOUZA LEAO 87066475887
3872297 24.409.653/0001-97 LUIZ HENRIQUE LOPES DA SILVA 22556527811
3870480 24.372.532/0001-18 MALVINA LONGATO GABRIEL 01679642839
3871649 24.396.936/0001-41 MARA ALEXANDRA ARAUJO 04640565860
3870588 24.375.224/0001-46 MARCELO ALVES SEIXAS 33835533886
3872939 24.421.982/0001-53 MARCELO LUIS DOS SANTOS 06486417838
3871231 24.390.102/0001-29 MARCELO TARGA VITRO 38371158874
3872599 24.414.981/0001-81 MARCIO ANTONIO DE PAULA 12052874852
3872289 24.409.061/0001-75 MARCIO PEREIRA DA SILVA 22153443857
3872580 24.414.957/0001-42 MARCIO SANTOS BERTO 96849533800
3872343 24.410.286/0001-41 MARCO ANTONIO TRIVELATO 22515467822

3871304 24.391.126/0001-00 MARCUS VINICIUS PEZZUTTO DO NASCIMENTO 
42357083840

3871681 24.397.869/0001-80 MARIA APARECIDA FURLAN CARRION 36459791821
3872645 24.415.470/0001-84 MARIA CANDIDA PEREIRA 09508189681
3871738 24.399.045/0001-49 MARIA DAMIANA DE JESUS SANTOS 46665013553
3870596 24.375.293/0001-50 MARIA DE LOURDES DE LIMA 86692810825
3872106 24.405.934/0001-71 MARIA EVA FERREIRA VIEIRA 25675867848
3871444 24.392.530/0001-90 MARIA HELENA DE BRITO DA SILVA 00235333824
3872718 24.418.780/0001-52 MARIA HELOISA DA SILVA 02453993801
3871584 24.395.664/0001-65 MARIA LUCIA RAMOS 31784256838
3870650 24.376.443/0001-40 MARIA LUIZA JORGE DE LACERDA 40014108852

3871428 24.392.287/0001-00 MARIA WALDETE ARAUJO UCHOA 26449718889
3871568 24.395.633/0001-04 MARIANA NOBREGA GONCALVES 18822440870
3872130 24.406.160/0001-01 MARILENE CARDOSO DO NASCIMENTO 06477335875
3872076 24.405.449/0001-06 MARILZA DE FATIMA REGINA DE SOUZA 12028974877
3872874 24.421.411/0001-19 MICHEL BECHUATE 49745557153
3871894 24.402.160/0001-25 MICHELE CRISTINA MANTOVANI 30827705840
3872114 24.405.945/0001-51 MILTON FAGUNDES DA SILVA 21745665838
3872513 24.412.734/0001-46 MONICA DOS REIS DE ABREU 15869424844
3870529 24.373.783/0001-17 MYCHEL RODRIGUES NAVARRO 34095443804
3871800 24.400.721/0001-57 NAYARA CAMILA NETO 43687370836
3871843 24.401.189/0001-92 NAYRA ESTER DE CAMPOS 34724185830
3871274 24.391.067/0001-62 NELSON APARECIDO FERREIRA 17193305816
3870979 24.383.656/0001-07 ODAIR CAROLINO 05874642838
3872440 24.411.448/0001-66 PABLO TEIXEIRA 25627984813
3872661 24.415.665/0001-24 PAMELLA CRISTINA FERREIRA 45845703883
3869580 17.569.060/0001-22 PATRICIA APARECIDA CARNEIRO GONCALVES 06481403693
3871690 24.398.003/0001-93 PATRICIA DE FATIMA BALDANSI SOUZA 09378400680
3871380 24.391.319/0001-53 PATRICIA VARANDA FERREIRA 08297464806
3871096 24.386.032/0001-35 PAULO ADEMIR FABIANO 81998279804
3871789 24.400.654/0001-70 PAULO HENRIQUE PRADO MOREIRA 41489153810
3872491 24.412.038/0001-30 PAULO HENRIQUE SANJUAN MANIERO 32857697856
3872637 24.415.464/0001-27 PAULO JOSE MASELLI 10246136820
3871290 24.391.124/0001-03 PAULO LEANDRO FREDERICO 22578312842
3869342 13.824.649/0001-79 PEDRO CESAR VIEIRA DOS SANTOS 01702940802
3872408 24.411.120/0001-40 PRISCILLA FERREIRA DA SILVA 36884496819
3872360 24.410.655/0001-04 QUESIA BOTELHO FERNANDES MACEDO 31207508837
3872858 24.421.113/0001-29 RAFAEL MACHADO DA SILVA 22475145889
3872734 24.419.792/0001-00 RAFAELA MENEZES DA SILVA 09584353756
3871711 24.398.779/0001-03 RAPHAEL CONTI BARBOSA 49836091807
3872912 24.421.781/0001-56 RAQUEL ABBRUZZESE BISPO 13401591800
3872882 24.421.450/0001-16 REGIS FERNANDO SILVA DINIZ 31468003810
3872823 24.420.653/0001-98 RENATA DE OLIVEIRA 26106200807
3871665 24.397.493/0001-03 RENATA ROCHA SILVA GOULART 06141945635

3872092 24.405.681/0001-36 RENATO AUGUSTO CAVALLERO BITTENCOURT 
21952719810

3872866 24.421.194/0001-67 RICARDO CHAGAS DE LIMA 26742180889
3872629 24.415.456/0001-80 RICARDO MATOS DE SOUZA 06221683556
3870880 24.380.774/0001-53 RICARDO RISCI FERNANDES 39050906869
3871185 24.387.668/0001-00 RICHARD OLIVEIRA FERNANDES LOBO 42574857879
3870510 24.373.456/0001-65 ROBERTA FERRAZ ROCHA 44327302856
3871070 24.385.717/0001-67 RODRIGO GONCALVES TEIXEIRA 09247911605
3872149 24.406.256/0001-61 ROSEMEIRE CRISTINA DE OLIVEIRA CARMO 30029524865
3871339 24.391.194/0001-61 ROSILENE MARIA DA SILVA 79685455449
3872041 24.405.109/0001-77 SABRINA DE FREITAS BERTTI 33316524827
3872769 24.420.167/0001-70 SANTA VERZARO 94874220800
3869695 18.974.534/0001-84 SHIRLEY CARLA DA SILVA 06548124626
3871240 24.390.116/0001-42 SILVIA BASILIO DE MATOS 17895269810
3871851 24.401.247/0001-88 SIMON NICHOLAS BRYAN 09153060857
3870766 24.379.194/0001-46 SIMONE DE CASSIA LEOCADIO 25376674843
3872742 24.419.989/0001-30 SOELI ROMAO 08649792820
3870901 24.381.812/0001-92 SOLANGE CARTAGINEZZI ZAGO 13809604879

3872327 24.410.195/0001-06 TATIANA MORTARI RAMOS FONSECA MARIOTTI 
22234473845

3871673 24.397.798/0001-15 TELE GOMES DA CRUZ 60243375310
3870545 24.374.372/0001-46 TELMA CRISTINA MAGALHAES 29547670816
3870693 24.376.690/0001-46 THAIS DE JESUS PEGO SANTOS 34642462805
3872386 24.410.963/0001-21 THAIS DOS SANTOS 42499796871
3872971 24.422.395/0001-89 THAIS REGINA TOME MARQUES DA SILVA 35019143855
3870561 24.375.035/0001-73 THAISSA LORENA ORSOLI 44173810890
3872963 24.422.219/0001-47 THEREZA APARECIDA PINHO DOS SANTOS 17891432848
3869989 22.021.699/0001-09 THIAGO BORTOLOZZO DA SILVA 25893234847
3871835 24.400.919/0001-30 THIAGO DE MORAIS BATISTA 31500356867
3871975 24.403.569/0001-66 THIAGO JOSE PITARELLO 31285161890
3870448 24.371.202/0001-08 TIAGO GONCALVES 34419727837
3871037 24.385.257/0001-77 TIAGO JOSE HENRIQUE 34244683801
3871762 24.400.607/0001-27 TIAGO MORANDI ROSCANI 35479083880
3871622 24.396.802/0001-20 VALDOMIRO BARBOSA DA SILVA 96377089872
3870464 24.371.255/0001-29 VALERIA CORDEIRO DA SILVA 26321674850
3870774 24.379.225/0001-69 VALQUIRIA ELISELEI DE OLIVEIRA 00203429850
3870839 24.379.673/0001-62 VALTER FABRICIO JUNIOR 40575972807

3871169 24.387.330/0001-40 VANICE MENDONCA MASSACANI DOS SANTOS 
03848759802

3871266 24.390.210/0001-00 VANIO EDIVALDO ALVES 15853550896
3872904 24.421.743/0001-01 VERA BOARINI BOJIKIAN 05024652800
3870383 24.335.272/0001-00 VICTOR MEYER FERNANDES 36434634803
3871363 24.391.216/0001-93 VICTORIA HELENA DE OLIVEIRA 41546528857
3872793 24.420.270/0001-10 VIKTOR AUGUSTUS BONZANINO 43206723809
3870910 24.381.825/0001-61 VITOR DA SILVA KOSOBA 22358600873
3870499 24.372.636/0001-22 VIVIANE DO CARMO TOLENTINO 27629934823
3871827 24.400.850/0001-45 WALDINEY FERRARO 06916436875

3872238 24.408.215/0001-04 WALTER BRUMILLER RODRIGUES DE CARVALHO 
41097529819
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3871657 24.397.188/0001-11 WANDERSON MONTEIRO MATOS 37230459877
3872033 24.405.035/0001-79 WANDERSON SOARES DE CARVALHO 04963381613
3871541 24.395.429/0001-93 WETSON DOS SANTOS CORREIA 02512422429
3871150 24.387.253/0001-28 WILSON LOMBARDI JUNIOR 21625601867

 

 WILSON FRANCISCO FILIPPI 
 DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS 

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO   

 NOTIFICAÇÃO
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
Com fundamento no § 6º do artigo 16 da Lei Complementar nº 123, de 14 de de-
zembro de 2006, artigo 14 da Resolução CGSN nº 94, e artigos 21, IV, 22, III e 23, 
parágrafo único da Lei Municipal nº 13.104/07, fi ca a pessoa jurídica abaixo identi-
fi cada, notifi cada do indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional, em razão 
das atividades vedadas, conforme abaixo, declaradas no CNPJ e no Documento de 
Informação Cadastral - DIC. 
CNAE -6810-2/02-01 - Aluguel de imóveis próprios;
Fundamentação legal: Lei Complementar 123/2006, art. 17, inciso XV.
Caso a referenciada empresa queira ingressar no Simples Nacional deverá fazer a 
devida alteração em seu documento de constituição no que tange a declaração da ati-
vidade vedada, bem como a alteração em sua inscrição junto ao Cadastro Mobiliário 
deste ente municipal relativamente à atividade supracitada, e fazer nova opção pelo 
referido regime no prazo de trinta dias, contados a partir do último deferimento de 
inscrição dos entes municipal e/ou estadual.
O indeferimento poderá ser impugnado no prazo de 30 dias, contados de acordo com 
artigo 22, inciso III e artigo 23 da Lei Municipal nº 13.104/2004, devendo ser obser-
vado que a impugnação feita em desacordo com as exigências relacionadas no For-
mulário de Requerimento Único do DRM/SMF, acarretará nos termos do parágrafo 
único do artigo 2º da Instrução Normativa 01/2009 em o não conhecimento da peça 
impugnatória e o arquivamento do respectivo protocolo.

CNPJ EMPRESA DATA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO 
MOBILIÁRIO MUNICIPAL - CCM

24.158.098/0001-78 CLINICAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
DE SALAS LTDA – EPP 04/03/2016

NOTIFICAÇÃO
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
Com fundamento no § 6º do artigo 16 da Lei Complementar nº 123, de 14 de de-
zembro de 2006, artigo 14 da Resolução CGSN nº 94 e artigos 21, IV, 22, III e 23, 
parágrafo único da Lei Municipal nº 13.104/07 fi cam as empresas (ME e EPP) abaixo 
identifi cadas, notifi cadas do indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional como 
empresa em início de atividade, tendo em vista que a opção pelo referido regime nesta 
modalidade deu-se intempestivamente, prazo superior aos 30 (trinta) dias contados do 
último deferimento de inscrição, previsto no § 5º inciso I, do artigo 6º da Resolução nº 
94 do CGSN. Os interessados poderão impugnar o presente Termo de Indeferimento 
no prazo de 30 (trinta) dias, contados nos termos do inciso III do artigo 22 da lei 
municipal 13.104/2007, devendo ser observado que a impugnação feita em desacor-
do com as exigências relacionadas no Formulário de Requerimento Único do DRM/
SMF, acarretará nos termos do parágrafo único do artigo 2º da Instrução Normativa 
01/2009 em o não conhecimento da peça impugnatória e o arquivamento do respectivo 
protocolo.

CNPJ EMPRESA DATA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO 
MOBILIÁRIO MUNICIPAL – CCM

23.646.674/0001-63 LUIZ CARLOS FRANCHINI – ME 14/12/2015

23.946.691/0001-16 CACILDA IMACULADA DE OLIVEI-
RA BERTUCCIO EIRELI – ME 27/01/2016

NOTIFICAÇÃO
 Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional 
Com fundamento no § 6º do artigo 16 da Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, artigo 14 da Resolução CGSN nº 94, e artigos 21, IV, 22, III e 23, parágra-
fo único da Lei Municipal nº 13.104/07, fi cam as pessoas jurídicas portadoras dos 
CNPJs abaixo identifi cadas, notifi cadas do indeferimento de sua opção pelo Simples 
Nacional, por incorrer na falta de inscrição no Cadastro Mobiliário desta Prefeitura, 
conforme exigência prevista no artigo 19, incisos I, II, III, IV e V, da Lei Municipal nº 
12.392/05, alterada pela Lei nº 13.519/08, artigo 17, inciso XVI, da Lei Complementar 
nº 123/2006, alterado pelo artigo 2º da lei complementar 139/2011 e artigo 6º, § 5º, I 
da Resolução CGSN nº 94. O interessado, após efetuar a devida inscrição municipal, 
deverá, caso queira ingressar no Simples Nacional, fazer nova opção, respeitado os 
prazos e procedimentos previstos no § 5º, I, e § 7º do artigo 6º da Resolução nº 94 do 
CGSN.

CNPJ NOME EMPRESARIAL
24.296732/0001-39 METALÚRGICA LUMUS LTDA – ME 
24.270.208/0001-99 HATSUKO OYA – ME 
24.300.461/0001-48 N. T. STIVAL FILTROS – ME 
24.210.796/0001-75 SUSTENTA COMÉRCIO DE ETIQUETAS E RÓTULOS LTA – ME 
24.323.425/0001-08 USIFOCO COMÉRCIO DE CONCRETO ASFALTICO LTDA – EPP 
24.300.166/0001-91 MARIA DE FÁTIMA VICENTE ROMON – ME

 

 WILSON FRANCISCO FILIPPI 
 DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS 

  

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO   

  Assunto:  Auto de Infração - Falta de comunicação, no prazo legal, de alteração cadas-
tral ou encerramento de atividades.
Trata-se de procedimento decorrente da constatação de infração e imposição da multa 
prevista na Lei nº 12.392/05, artigo 56, inciso VI, alínea “a”.
Ficam os contribuintes abaixo identifi cados notifi cados do A.I.I.M. lavrado e corres-
pondente multa aplicada:

INSCRIÇÃO 
MOBILIÁ-

RIA
NOME

AUTO DE 
INFRA-

ÇÃO

VALOR PROTOCO-
LO GERALUFIC R$ 

77.161-9 BF UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA 3022/2016 300 930,18 16/03/06568

164.214-6 INTER MEDEIROS ASSESSORIA E 
CONSULTORIA LTDA - EPP 3023/2016 300 930,18 16/03/06569

219.159-8 MÓVEIS ESPLANADA LTDA 3024/2016 300 930,18 16/03/06570

170.158-4 CAMPCHECK SERVICOS DE PROTE-
ÇÃO AO CRÉDITO LTDA - ME 3025/2016 600 1860,36 16/03/06571

173.725-2 CRIS & HEIDY BELEZA CORPORAL, 
FACIAL E PILATES LTDA - ME 3026/2016 300 930,18 16/03/06572

176.760-7 SALIM CONSULTORIA LABORAL 
LTDA 3027/2016 300 930,18 16/03/06573

188.908-7 ANA CAROLINA FERNANDES 
PIMENTA - EPP 3036/2016 300 930,18 16/03/06574

67.943-7 TELLA ADVOGADOS E ASSOCIA-
DOS - EPP 3043/2016 300 930,18 16/03/06575

177.499-9 MARIA BERNADETTI DOS SANTOS 
- ME 3044/2016 300 930,18 16/03/06576

28.341-0 ELO CORPORATIVO IMÓVEIS E 
PARTICIPAÇÕES EIRELI - EPP 3046/2016 300 930,18 16/03/06577

97.579-6 TRUCK CENTER 1001 LTDA - ME 3047/2016 300 930,18 16/03/06578

111.050-0 PAPER'S EXPRESS SERVIÇOS ADMI-
NISTRATIVOS LTDA - ME 3048/2016 300 930,18 16/03/06579

65.978-9 MASTER DRILL - PERFURAÇÕES E 
COMÉRCIO LTDA - ME 3050/2016 600 1860,36 16/03/06580

142.444-0 R. TSUJI ACESSORIOS 3051/2016 300 930,18 16/03/06581

250.356-5 ROBERTO CARLOS PAGANUCCI 
TRANSPORTES - ME 3052/2016 300 930,18 16/03/06582

214.317-8 RED FLAG SERVIÇOS MÉDICOS 
LTDA 3053/2016 600 1860,36 16/03/06583

O contribuinte poderá agendar data e horário para vista do processo, através da in-
ternet, no endereço eletrônico   http://www.campinas.sp.gov.br/governo/financas/
porta/atendimento.php  , no link Serviço de Atendimento ao Contribuinte (SAC), in-
formando necessariamente todos os dados solicitados, conforme previsto na Instrução 
Normativa nº 002/2014 - DCCA/SMF.  
  O prazo para eventual impugnação de lançamento é de 30 (trinta) dias, contados do 3º 
(terceiro) dia após a publicação do presente edital e poderá ser apresentada mediante 
requerimento no protocolo geral desta Prefeitura.          

 FERNANDO RIBEIRO DE TOLEDO 
 AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO MUNICIPAL 

 SECRETARIA DE HABITAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CADASTRAMENTO 
DE ENTIDADES PARA HABILITAÇÃO AO PROCESSO 

DE ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DO CONSELHO 
CONSULTIVO DO FUNDO DE APOIO À POPULAÇÃO DE 

SUBHABITAÇÃO URBANA-FUNDAP 
 PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CADASTRAMENTO DE ENTIDADES 
 A  Secretária Municipal de Habitação e   Presidente do FUNDAP , no uso de suas 
atribuições legais, conforme estabelecido no art. 4º da Lei 14.609, de 27 de maio de 
2013, com a fi nalidade de renovação dos representantes do Conselho Consultivo, no 
biênio 2016-2018,  PRORROGA o PRAZO DE CADASTRAMENTO ESTABE-
LECIDO NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PUBLICADO NO DIÁRIO OFI-
CIAL DO MUNICÍPIO NOS DIAS 18, 19 E 22 DE FEVEREIRO P.P.  
O prazo de cadastramento é até 01 de abril de 2016.
Local para cadastramento: FUNDAP - Secretaria Municipal de Habitação de Campi-
nas, com sede à Rua São Carlos 677 - Parque Itália, CEP 13035-0420, de segunda a 
sexta, no horário das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00.
 

 Campinas, 22 de março de 2016 
 ANA MARIA M. AMOROSO 

 Secretária Municipal De Habitação E Presidente Do FUNDAP 

 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA   

  Protocolado nº:  2013/10/32.613
 Interessado:  Secretaria Municipal de Infraestrutura 
 Referente:  RDC nº 027/2015
 Objeto:  Execução de obras de Pavimentação Asfáltica e Drenagem do bairro Vila 
Esperança. 
Diante do parecer apresentado pelo Departamento de Obras da SEINFRA às fls. 
2.712 a 2.714 e fls. 2.718 verso, que indicam a necessidade e a ausência de impedi-
mentos legais, AUTORIZO o reajuste contratual no valor total de  R$ 431.507,71 
 (quatrocentos e trinta e um mil, quinhentos e sete reais e setenta e um centavos), 
em favor da empresa Camargo Campos S/A Engenharia e Comércio.
PUBLIQUE-SE na forma da Lei.
  

 ENGº PEDRO LEONE LUPORINI DOS SANTOS 
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

 6ª CONFERÊNCIA DA CIDADE DE CAMPINAS 
 RESOLUÇÃO NORMATIVA MUNICIPAL Nº 01 DE 17 DE MARÇO DE 2016 
 
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

 COMISSÃO PREPARATÓRIA DA
6ª CONFERÊNCIA DA CIDADE DE CAMPINAS 

 CAROLINA BARACAT N. LAZINHO,  Secretária Municipal de Planejamento e 
Desenvolvimento Urbano - interina no uso de suas atribuições legais, de acordo com o 
Decreto Municipal nº 19.027 de 22 de fevereiro de 2016,  CONVOCA  os  r epresentan-
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tes dos diversos segmentos da sociedade para concorrerem a vagas na  Comissão Pre-
paratória da 6ª Conferência da Cidade de Campinas.  As inscrições e a assembleia 
de eleição serão realizadas  3  ª feira dia 05 de abril de 2016, às 18h30, Salão Ver-
melho, Paço Municipal, Av. Anchieta, nº 200, térreo, Campinas/SP  .  A Comissão 
Preparatório será composta por até 30 participantes, distribuídos da seguinte forma:

 SEGMENTOS 

I - gestores, administradores públicos e legislativos -  12 vagas;  

II - movimentos populares -  8 vagas; 

III - trabalhadores, por suas entidades sindicais -  3 vagas; 

IV - empresários relacionados à produção e ao fi nanciamento do desenvolvimento 
urbano -  3 vagas; 

V - entidades profi ssionais, acadêmicas e de pesquisa e conselhos profi ssionais - 
 2 vagas; 

VI - ONG´s com atuação na área do Desenvolvimento Urbano -  2 vagas; 

§ 1º Todas as entidades dos segmentos deverão ter atuação na área de desenvolvimento 
urbano.
 

 Campinas, 18 de março de 2016 
 CAROLINA BARACAT N. LAZINHO 

 Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano - interina 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  

  PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  15/10/5.400
 INTERESSADO:  Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
 ASSUNTO:  Pregão Eletrônico nº 070/2015
 OBJETO:  Serviços de Buffet/Coquetel

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no artigo 8º do Decreto Municipal nº 18.099/2013 e suas alterações, e com fulcro na 
Ata de Registro de Preços nº 195/2015,  AUTORIZO  a despesa a favor da empre-
sa  MANEQUINHO DE CAMPINAS ROTISSERIE E PANIFICADORA LTDA 
EPP  ,  no valor total de R$ 4.500,00 (Quatro Mil e Quinhentos Reais) 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 CAROLINA BARACAT N. LAZINHO 

 Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano - Interina 

 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 

 COMUNICADO EGDS - PROGRAMAÇÃO PARA O MÊS DE 
ABRIL 

 A Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor apresenta sua pro-
gramação 

 
 EAD - Ensino a Distância:    Noções Gerais de Acessibilidade, Audiodescrição e Li-
bras

  Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi ciência e Mobilidade Reduzida 
e EGDS

 Data: 04 de abril a 31 de maio
Carga horária: 32 h 

  Objetivo    do   Curso:  promover uma refl exão sobre o conceito de Inclusão e Acessi-
bilidade e fornecer informações básicas no que se refere aos direitos da pessoa com 
defi ciência, à inclusão social e cultural, acessibilidade arquitetônica e comunicacional 
por meio da audiodescrição e LIBRAS.

  Conteúdo        Programático:  
Conceito de Diversidade
Regulamentos legais para a implementação da acessibilidade
Acessibilidade no contexto de Campinas 
Defi nição, Identidade e Cultura Surda.
Noções básicas de LIBRAS 
História da audiodescrição, conceito, objetivos e aplicabilidade

 Instrutores:  Rita Kather / Luiz Gustavo Merlo / Magda Pizzinato Firmino / Fernando 
Rusene / Josie de Oliveira Ananias / Isabel Pitta Ribeiro Machado

 Público   alvo:  servidores públicos municipais da administração direta e indireta

 Inscrições:  21 de março a 31 de março, através do site https://cursosegds.campinas.
sp.gov.br 
 
 Informações e dúvidas:  Falar com Paulo Guimarães, através do telefone 3236-4895 
ou paulo.guimaraes@campinas.sp.gov.br

   CURSOS  

   Atendimento ao Idoso: Saber, Fazer e Agir 
Datas: 05,12,19,26 de abril, 03,10,17,24 de maio 
Horário: 8h30 às 12h (terças- feiras)
Carga Horária: 28 horas (08 encontros)
Vagas: 40
Conteúdo Programático: Políticas Públicas, Estatuto do Idoso:/ Violência contra Idoso 
/Processo de Envelhecimento / Memória e Envelhecimento / Prevenção de Quedas / 
Promoção de Atividades Físicas / Práticas Integrativas / Finitude / Primeiros Socorros 
/ Saúde Mental / Defi ciência 
Instrutores: Anderson Gonçalves / Miriam Nazareth Berling / Sandra Figueiredo / Ana 
Márcia Fiorin Enumo / Kleber A. Rodolfo Ferreira / William Hipólito Ferreira / Roni 
Daniel Gomes / Silzeth Schliching / Ana Maria de Arruda Camargo / Sara Ponzini 
Vieira / Margareth M. Bucheroni 

 Local:  Auditório do Bosque dos Jequitibás
 Endereço:  Rua Coronel Quirino, n° 2 - Bosque

 Brincar e Aprender: Desenvolvimento Infantil 
Datas: 12 e 19 de abril
Horário: 13h 30 ás 16h30 (terças-feiras)
Carga Horária: 6 horas ( 2 encontros)
Vagas: 25
Conteúdo Programático: O que é o brincar / O que é brincadeira / O que representa 
o brinquedo / Fases do desenvolvimento infantil de 0 à 12 meses, e de 1 à 6 anos / 
Brinquedos e brincadeiras e seu potencial de desenvolvimento para crianças e bebês
Instrutora: Gislene Darzan Lupi

 Chi Kung: Exercícios para uma Vida Melhor  
Datas: 20,27 de abril, 04 e 11 de maio 
Horário: 13h30 ás 16h30 (quartas-feiras)
Carga Horária: 12 horas (04 encontros)
Vagas: 20
Conteúdo Programático: Exercícios para: Ansiedade / Depressão / Problemas Físicos / 
Tensão e Estresse/ Obesidade / Harmonia e Paz / Dores em Geral / Meditação / Noções 
de Refl exologia
Instrutor: Iraci de Jesus Nery

 Jogos Cooperativos 
Data: 25 de abril
Horário: 13h30 às 16h30 (segunda-feira)
Carga Horária: 3 horas ( 01 encontro)
Vagas: 25
Conteúdo Programático: Vivência de Jogos Cooperativos com o objetivo de experi-
mentar técnicas e atividades diferentes, com refl exões do cotidiano
Instrutora: Gisleine Darzan Lupi

Obs.: Quando não houver menção de local, o curso será realizado na Escola de Gover-
no, situada na Avenida Aquidaban, 505.

 PALESTRA EGDS - MAIO 

 "Jovens: Competências indispensáveis para os novos tempos" 

 Palestrante: Eliasaf de Assis 

Data: 19 de maio
Horário: 9h às 11h (quinta-feira)
Público alvo: Estagiários e Aprendizes da PMC
Conteúdo Programático: Contextos atuais no cenário de trabalho / Defi nição de com-
petências / As novas competências / Cases de jovens adultos competentes / Dinâmica
Público alvo: Estagiários e Aprendizes da PMC

Local: Plenário da Câmara Municipal de Campinas - Av. Engenheiro Roberto Mange, 
66 - Ponte Preta

 CICLO AMPLIANDO HORIZONTES - JUNHO 
 
 "A vida não precisa ser tão complicada" 

 Palestrante: Leila Navarro 

Data: 23 de junho (quinta-feira)
Horário: 09h às 11h
Carga Horária: 02 horas 
Vagas: 400
Conteúdo Programático: 
- Por que parece que a vida não fl ui?
· Quais ondas você está pegando?
· Como você resolve seus problemas?
· Quais as perguntas você faz para si mesmo?
· Propósito, planejamento e convicção: permita-se fl uir com a vida.
· Como lidar com as perdas e os fracassos.
· Cheguei aonde cheguei porque levei a sério as perguntas que fi z (Humberto Matu-
rana)

Local: Plenário da Câmara Municipal de Campinas - Avenida Engenheiro Roberto 
Mange, 66 - Ponte Preta

 INSCREVA-SE através do nosso site:  https://cursosegds.campinas.sp.gov.br

 Ou através do e-mail:  rh.treinamento@campinas.sp.gov.br

 Ou através dos telefones:(19) 3235-2226/3231-0608
 
 

 Campinas, 21 de março de 2016 
 MARISA CORDOBA AMARANTES 

 Coordenadora Setorial EGDS 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 Diretor do Departamento de Recursos Humanos 
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
 CONCURSO PÚBLICO - MÉDICOS EDITAL Nº 02/2016 

 A Prefeitura Municipal de Campinas torna pública a realização de Concurso Público 
para provimento de cargos públicos efetivos de Médicos, sob o regime estatutário, de 
acordo com o disposto neste Edital e seus Anexos, nas Leis Municipais nº 12.985, de 
28 de junho de 2007, nº 14.306, de 03/07/2012, nos Decretos Municipais nº 16.779, 
de 21 de setembro de 2009, nº 18.316, de 31 de março de 2014 e nº19.029, de 24 de 
fevereiro de 2016.

 I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
  
1.1 O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Fundação Carlos Cha-
gas, obedecidas às normas deste Edital, cujas atribuições ultimam-se com a publicação 
do ato que homologa o resultado fi nal do concurso.
1.1.1 O Concurso Público destina-se a selecionar candidatos para provimento de car-
gos vagos de Médicos e daqueles que vierem a vagar ou a serem criados no prazo 
de validade do presente certame, conforme relação apresentada no Capítulo II deste 
Edital.
1.1.2 Cabe à Prefeitura Municipal de Campinas o direito de convocar os candida-
tos classifi cados em número estritamente necessário, desde que haja disponibilidade 
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orçamentária, não havendo, portanto, obrigatoriedade do aproveitamento total dos 
aprovados.
1.2 O candidato classifi cado poderá ser convocado para ocupar cargo efetivo em qual-
quer unidade de Saúde da Prefeitura Municipal de Campinas e/ou do Hospital Mu-
nicipal Dr. Mário Gatti, obedecendo exclusivamente aos critérios das necessidades 
específi cas da Municipalidade e o relevante interesse público.
1.2.1 O candidato empossado deverá prestar serviços no local e horário estabelecidos, 
obedecida à carga horária semanal e o horário de trabalho diário, ambos determinados 
pela Administração Municipal.
1.2.1.1 O horário e o local de trabalho poderão ser alterados a qualquer momento, a 
critério exclusivo do serviço público.
1.3 A supervisão, fi scalização e acompanhamento do Concurso Público serão reali-
zados pelas Comissões Organizadora e Fiscalizadora do certame, indicadas pela Pre-
feitura Municipal de Campinas, cujos integrantes tiveram seus nomes publicados no 
Diário Ofi cial do Município de Campinas, em 15/03/2016.
1.4 Contam deste Edital os seguintes anexos:
Anexo I - Atribuições básicas dos Cargos
Anexo II - Conteúdo Programático
Anexo III - Requerimento para isenção de pagamento da inscrição - Doador de Sangue
Anexo IV - Documentos a serem exigidos no Ato da Posse
Anexo V - Cronograma Previsto  
  
 II - DOS CARGOS  
  
2.1O código de opção, o cargo/especialidade, a escolaridade/pré-requisitos e o número 
de vagas previstas são os especifi cados a seguir:

 VALOR DA INSCRIÇÃO:  R$ 98,00 (noventa e oito) 
CÓDIGO 

DE OPÇÃO 
CARGO/ESPE-

CIALIDADE
ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITOS 

(A SEREM COMPROVADOS NO ATO DA POSSE) VAGAS

94355 MÉDICO - CAR-
DIOLOGIA

GRADUAÇÃO EM MEDICINA + REGISTRO PROFISSIO-
NAL NO CONSELHO DA CATEGORIA + RESIDÊNCIA 

MÉDICA OU ESPECIALIZAÇÃO OU TÍTULO DE ESPE-
CIALISTA EM CARDIOLOGIA.

1

94407 MÉDICO - CLÍNI-
CA MÉDICA

GRADUAÇÃO EM MEDICINA + REGISTRO PROFISSIO-
NAL NO CONSELHO DA CATEGORIA + RESIDÊNCIA 

MÉDICA OU ESPECIALIZAÇÃO OU TÍTULO DE ESPE-
CIALISTA EM CLÍNICA MÉDICA.

5

94368 MÉDICO - ENDO-
CRINOLOGIA

GRADUAÇÃO EM MEDICINA + REGISTRO PROFISSIO-
NAL NO CONSELHO DA CATEGORIA + RESIDÊNCIA 

MÉDICA OU ESPECIALIZAÇÃO OU TÍTULO DE ESPE-
CIALISTA EM ENDOCRINOLOGIA.

1

94370
MÉDICO - GAS-
TROENTERO-

LOGIA 

GRADUAÇÃO EM MEDICINA + REGISTRO PROFISSIO-
NAL NO CONSELHO DA CATEGORIA + RESIDÊNCIA 

MÉDICA OU ESPECIALIZAÇÃO OU TÍTULO DE ESPE-
CIALISTA EM GASTROENTEROLOGIA.

2

94375
MÉDICO - HE-
MATOLOGIA/

HEMOTERAPIA

GRADUAÇÃO EM MEDICINA + REGISTRO PROFISSIO-
NAL NO CONSELHO DA CATEGORIA + RESIDÊNCIA 

MÉDICA OU ESPECIALIZAÇÃO OU TÍTULO DE ESPE-
CIALISTA EM HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA.

1

94408 MÉDICO - IN-
FECTOLOGIA

GRADUAÇÃO EM MEDICINA + REGISTRO PROFISSIO-
NAL NO CONSELHO DA CATEGORIA + RESIDÊNCIA 

MÉDICA OU ESPECIALIZAÇÃO OU TÍTULO DE ESPE-
CIALISTA EM INFECTOLOGIA.

1

94377 MÉDICO - MAS-
TOLOGIA

GRADUAÇÃO EM MEDICINA + REGISTRO PROFISSIO-
NAL NO CONSELHO DA CATEGORIA + RESIDÊNCIA 

MÉDICA OU ESPECIALIZAÇÃO OU TÍTULO DE ESPE-
CIALISTA EM MASTOLOGIA.

1

94391 MÉDICO - NEU-
ROLOGIA

GRADUAÇÃO EM MEDICINA + REGISTRO PROFISSIO-
NAL NO CONSELHO DA CATEGORIA + RESIDÊNCIA 

MÉDICA OU ESPECIALIZAÇÃO OU TÍTULO DE ESPE-
CIALISTA EM NEUROLOGIA.

3

94394 MÉDICO - OF-
TALMOLOGIA

GRADUAÇÃO EM MEDICINA + REGISTRO PROFISSIO-
NAL NO CONSELHO DA CATEGORIA + RESIDÊNCIA 

MÉDICA OU ESPECIALIZAÇÃO OU TÍTULO DE ESPE-
CIALISTA EM OFTALMOLOGIA.

1

94396
MÉDICO - OTOR-
RINOLARINGO-

LOGIA

GRADUAÇÃO EM MEDICINA + REGISTRO PROFISSIO-
NAL NO CONSELHO DA CATEGORIA + RESIDÊNCIA 

MÉDICA OU ESPECIALIZAÇÃO OU TÍTULO DE ESPE-
CIALISTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA.

1

94400 MÉDICO - PNEU-
MOLOGIA

GRADUAÇÃO EM MEDICINA + REGISTRO PROFISSIO-
NAL NO CONSELHO DA CATEGORIA + RESIDÊNCIA 

MÉDICA OU ESPECIALIZAÇÃO OU TÍTULO DE ESPE-
CIALISTA EM PNEUMOLOGIA.

1

94405
MÉDICO - REU-

MATOLOGIA

GRADUAÇÃO EM MEDICINA + REGISTRO PROFISSIO-
NAL NO CONSELHO DA CATEGORIA + RESIDÊNCIA 

MÉDICA OU ESPECIALIZAÇÃO OU TÍTULO DE ESPE-
CIALISTA EM REUMATOLOGIA.

1

 
 Obs.: 
A Prefeitura Municipal de Campinas oferece os seguintes benefícios aos seus servi-
dores:
 a)  Auxílio Refeição/ Alimentação, para os servidores com carga horária igual ou su-
perior a 20 (vinte) horas semanais, no valor de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito 
reais) mensais. O Auxílio Refeição/Alimentação somente é devido no mês seguinte ao 
da admissão e seu respectivo valor refere-se ao mês vigente.
 b)  Vale-Transporte dos servidores municipais, nos seguintes moldes:
O Vale-Transporte é um benefício opcional, a ser utilizado dentro dos limites do mu-
nicípio de Campinas e concedido mediante o desconto de 3% (três por cento) dos 
vencimentos;
A concessão do Vale-Transporte é efetuada no mês seguinte ao da solicitação.

2.2 Não haverá a reserva legal de vagas para defi cientes, uma vez que o número de 
vagas previstas em cada cargo não comporta o percentual exigido, nos termos do que 
dispõe a legislação. No entanto, caso surjam mais vagas durante o prazo de validade 
deste Concurso Público, poderão ser convocados os demais candidatos inscritos como 
defi cientes e aprovados neste concurso em igualdade de condições com os demais 
candidatos, de acordo com o Artigo 41, do Decreto Federal nº 3298/1999.
2.3 O salário base para o cargo de Médico (todas as especialidades) é de:
a) R$ 7.168,47, para jornada de 36 (trinta e seis) horas semanais;
b) R$ 5.973,73, para jornada de 30 (trinta) horas semanais;
c) R$ 4.778,95, para jornada de 24 (vinte e quatro) horas semanais;
d) R$ 3.982,47, para jornada de 20 (vinte) horas semanais;
e) R$ 2.389,46, para jornada de 12 (doze) horas semanais.
2.3.1 Além do salário base, a remuneração mensal constará dos seguintes componen-
tes adicionais:

a) Prêmio Produtividade, variando entre R$ 333,50 (trezentos e trinta e três reais e 
cinquenta centavos) e R$ 4.174,95 (quatro mil, cento e setenta e quatro reais e noventa 
e cinco centavos), de acordo com o local e a jornada de trabalho;
b) adicional de atendimento emergencial, de acordo com o artigo 32, da Lei Municipal 
nº 12.985/07.
2.4 Para fi ns de comprovação dos pré-requisitos exigidos na tabela deste Capítulo, o 
candidato classifi cado deverá apresentar, no ato da posse, os documentos listados no 
Anexo IV deste Edital, além de outros determinados pela Prefeitura de Campinas por 
ocasião de sua convocação, fi cando excluído do Concurso Público aquele que não os 
apresentar.
2.5 Após a nomeação, o servidor estará sujeito ao cumprimento do estágio probatório, 
pelo período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual será apurada compatibilidade 
do perfi l do servidor com as atribuições do cargo no qual foi admitido, sua adequação, 
efi ciência, adaptação às funções a serem exercidas, podendo ser exonerado caso não 
preencha as condições exigidas para o exercício do cargo público, conforme §4º do 
Artigo 41 da Constituição Federal, Artigo 15 da Lei Municipal nº 1.399/55 e Decreto 
Municipal nº 15.514/06.
2.6 Conforme Artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal, somente será permitido 
o acúmulo remunerado de cargos/empregos públicos se o candidato possuir  o máximo  
de dois vínculos públicos, e desde que haja compatibilidade de horários.
2.7  Em caso de acúmulo legal conforme descrito acima, a somatória das duas jornadas 
de trabalho  não poderá ultrapassar  o total de 64 (sessenta e quatro) horas semanais, 
conforme previsto no §1º do art. 9º da Lei Municipal nº 12.985/2007.
2.8 De acordo com o inciso XVII do Artigo 37, da Constituição Federal, o acúmulo 
estende-se a cargos, empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas 
públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, 
direta ou indiretamente, pelo poder público, mesmo que não seja no regime estatutá-
rio, incluindo ainda, aposentadorias e pensões recebidas de órgãos públicos.
2.9  A inobservância das disposições referentes a acúmulo importará responsabilidade 
administrativa do servidor.

 III - DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NOS CARGOS 
  
3.1 Além dos pré-requisitos citados na tabela do Capítulo II, o candidato deverá aten-
der, cumulativamente, no ato da posse do cargo, aos seguintes requisitos:
a) ter sido aprovado e classifi cado no Concurso Público, na forma estabelecida neste 
Edital e seus Anexos;
b) ter nacionalidade brasileira e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado 
pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do 
gozo dos direitos políticos, nos termos do parágrafo 1º, artigo 12 da Constituição 
Federal e do Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta, promulgado no Brasil por 
meio do Decreto nº 3927/01;
c) gozar dos direitos políticos;
d) haver cumprido as obrigações eleitorais;
e) haver cumprido as obrigações para com o Serviço Militar, para os candidatos do 
sexo masculino;
f) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos e máxima de 74 (setenta e quatro) 
no momento da posse;
g) não registrar antecedentes criminais ou, no caso destes, ter cumprido integralmente 
as penas cominadas;
h) não ter sido demitido/exonerado do serviço público de qualquer esfera governa-
mental por justa causa, em decorrência de processo administrativo disciplinar ou, ain-
da, após avaliação da Comissão Permanente de Estágio Probatório;
i) não ter sido demitido de órgãos conveniados com a Prefeitura de Campinas, em 
decorrência de processo administrativo disciplinar, enquanto prestava serviços na Pre-
feitura Municipal de Campinas;
j) não ter sofrido sanção disciplinar, nos últimos 05 (cinco) anos, na Prefeitura Muni-
cipal de Campinas;
k) não ter sido, nos últimos 05 (cinco) anos, na forma da legislação vigente, respon-
sável por atos julgados irregulares por decisão defi nitiva do Tribunal de Contas da 
União, do Tribunal de Contas do Estado, do Distrito Federal ou do Município, ou, 
ainda, do Conselho de Contas do Município; punido, em decisão da qual não caiba 
recurso administrativo, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público 
de qualquer esfera do governo; condenado em processo criminal por prática de crimes 
contra a Administração Pública, capitulados nos títulos II e XI da Parte Especial do 
Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16/06/86, e na Lei nº 8.429, de 02/06/92;
l) não ter acúmulo ilegal, conforme estabelece o Artigo 37 da Constituição Federal e 
itens 2.7 e 2.8 - Capítulo II deste Edital.
3.2 No ato da posse, todos os requisitos especifi cados no Capítulo II, bem como os 
descritos neste Capítulo, deverão ser comprovados mediante apresentação de docu-
mento original juntamente com fotocópia, sendo excluído do concurso aquele que não 
os apresentar. As informações sobre a documentação necessária podem ser consulta-
das no Anexo IV deste Edital.

 IV - DAS INSCRIÇÕES 
  
4.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação das normas e con-
dições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconheci-
mento.
4.1.1 Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido 
de recolher o valor de inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requi-
sitos e condições exigidos para o Concurso.
4.2 As inscrições para o Concurso serão realizadas, exclusivamente pela Internet, no 
período das 10 horas do dia  23/03/2016  às 14 horas do dia  25/04/2016  (horário de 
Brasília), de acordo com o item 4.3 deste Capítulo. 
4.3 Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.con-
cursosfcc.com.br durante o período das inscrições e, por meio dos  links  referentes ao 
Concurso Público, efetuar sua inscrição conforme os procedimentos estabelecidos a 
seguir:
4.3.1 Ler e aceitar o Requerimento de Inscrição, preencher o Formulário de Inscrição 
e transmitir os dados pela Internet.
4.3.2 Efetuar o pagamento da importância referente à inscrição por meio de boleto 
bancário, de acordo com as instruções constantes no endereço eletrônico da página de 
inscrições, até a data limite de pagamento ( 25/04/2016 ):
a) Para todos os cargos/especialidades:  R$ 98,00  (noventa e oito reais).
4.3.2.1 O boleto bancário, disponível no endereço eletrônico www.concursosfcc.com.
br, deverá ser impresso para o pagamento do valor da inscrição, após conclusão do 
preenchimento do Formulário de Inscrição via Internet, em qualquer banco do sistema 
de compensação bancária.
4.3.2.2 O pagamento do valor da inscrição poderá ser efetuado em dinheiro ou cheque 
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do próprio candidato. 
4.3.2.2.1 O pagamento efetuado por meio de cheque somente será considerado quitado 
após a respectiva compensação.
4.3.2.2.2 Em caso de devolução do cheque, qualquer que seja o motivo, considerar-se-
-á automaticamente sem efeito a inscrição.
4.3.2.3 Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias 
na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipada-
mente.
4.3.3 A partir de  30/03/2016  o candidato deverá conferir, no endereço eletrônico da 
Fundação Carlos Chagas se os dados da inscrição foram recebidos e o valor da ins-
crição foi pago. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com o Ser-
viço de Atendimento ao Candidato - SAC da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone 
(0XX11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, úteis, das 10 às 16 horas (horário de 
Brasília), para verifi car o ocorrido.
4.3.4 As inscrições somente serão confi rmadas após a comprovação do pagamento do 
valor da inscrição.
4.3.5 Serão canceladas as inscrições com pagamento efetuado por um valor menor do 
que o estabelecido e as solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados 
após a data de encerramento das inscrições.
4.3.6 Não será aceito pedido de devolução do valor da inscrição, ainda que superior 
ou em duplicidade.
4.3.7 O candidato inscrito não deverá enviar cópia do documento de identidade, sendo 
de sua exclusiva responsabilidade a informação dos dados cadastrais no ato de inscri-
ção, sob as penas da lei.
4.3.8 A Fundação Carlos Chagas e a Prefeitura Municipal de Campinas não se res-
ponsabilizam por solicitações de inscrição não recebidas por motivo de ordem técnica 
dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comuni-
cação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
4.3.9 O descumprimento das instruções para inscrição implicará sua não efetivação.
4.4 Ao inscrever-se o candidato deverá indicar no Formulário de Inscrição o código de 
opção de Cargo/Especialidade conforme tabela constante do Capítulo II deste Edital e 
da barra de opções do Formulário de Inscrição.
4.5 Ao inscrever-se no Concurso é recomendado ao candidato observar atentamente 
as informações sobre a aplicação das provas (Capítulo VII, item 7.1 e subitens) uma 
vez que só poderá concorrer a um cargo por período de aplicação das provas, consi-
derando que nesta mesma data estão previstas aplicações de provas para outros cargos 
da Prefeitura de Campinas.
4.5.1 O candidato que efetivar mais de uma inscrição por período de aplicação das 
provas terá confi rmada apenas a última inscrição, sendo as demais canceladas. Não 
sendo possível identifi car a última inscrição efetivada, todas poderão ser canceladas.
4.5.2 O cancelamento das inscrições observará os seguintes critérios:
a) as datas em que forem efetivados os pagamentos dos boletos bancários;
b) em se tratando de mesma data de pagamento, será considerada a inscrição relativa 
ao último pedido registrado.
4.6 Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento do 
Formulário de Inscrição.
4.6.1 As informações prestadas no Formulário de Inscrição serão de inteira responsa-
bilidade do candidato, reservando-se à Prefeitura Municipal de Campinas e à Funda-
ção Carlos Chagas o direito de excluir do Concurso Público aquele que não preencher 
o documento ofi cial de forma completa e correta e/ou fornecer dados inverídicos ou 
falsos.
4.7 Efetivada a inscrição não serão aceitos pedidos para alteração de opção de cargo, 
bem como não haverá, em hipótese alguma, devolução da importância paga. 
4.8 Não serão aceitos pedidos de isenção do pagamento do valor da inscrição, com 
exceção ao cidadão amparado pela Lei Municipal nº 13.550/09 (Doador de sangue).
4.9 Para ter direito à isenção, o candidato deverá comprovar a doação de sangue, que 
não poderá ser inferior a 3 (três) vezes em um período de 18 (dezoito) meses a contar 
da data do término do requerimento de isenção do pagamento da inscrição, realizada 
em órgão ofi cial ou entidade credenciada pela União, pelo Estado ou por Município. 
O candidato deverá encaminhar via Sedex ou Aviso de Recebimento - AR, à Fundação 
Carlos Chagas (A/C Coordenação de Execução de Projetos - Ref.: Isenção do Paga-
mento do Valor de Inscrição/PMCampinas-SP) - Av. Prof. Francisco Morato, 1565, 
Jardim Guedala - São Paulo - SP - CEP 05513-900), até 30/03/2016: 
a) Formulário (Anexo III) corretamente preenchido e assinado; 
b) Cópias autenticadas de, no mínimo, 03 (três) comprovantes de doação de sangue 
(sem rasuras ou emendas), sendo uma cópia de cada comprovante, datadas no período 
de 18 (dezoito) meses antecedentes à data limite para inscrição como isento, ou seja, 
relativas ao período de 30/09/2014 a 30/03/2016.
4.10 O requerimento de Isenção do pagamento de que trata o item anterior somente 
será realizado via  internet , no período das 10h do dia  23/03/2016  às 23h59 do dia 
 30/03/2016  (horário de Brasília), na forma do item 4.3 deste Capítulo. 
4.11 Não serão consideradas as cópias não autenticadas, bem como os documentos 
encaminhados via fac-símile (fax), via Correio Eletrônico ou por outro meio que não 
o estabelecido neste Edital. 
4.12 Os documentos encaminhados para análise do pedido de Inscrição Isenta do Va-
lor do Pagamento terão validade somente para este Concurso e não serão devolvidos.
4.13 As informações prestadas no requerimento de Inscrição Isenta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afi r-
mativas.
4.14 Expirado o período de postagem dos documentos, não serão aceitos pedidos de 
inclusão de documentos, sob qualquer hipótese ou alegação.
4.15 Os pedidos de isenção do pagamento do valor da inscrição serão analisados e 
julgados pela Fundação Carlos Chagas.
4.16 Não será concedida isenção ao candidato que:
a) deixar de efetuar o requerimento de inscrição pela Internet;
b) omitir informações ou estas forem consideradas inverídicas.
4.17 Declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, 
ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 10 do Decreto Federal nº 83.936, de 6 
de setembro de 1979. 
4.17.1 A qualquer tempo poderão ser realizadas diligências relativas à situação decla-
rada pelo candidato, deferindo ou não seu pedido. 
4.18 A partir do dia  06/04/2016 , o candidato deverá verifi car no endereço eletrônico 
da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) os resultados da análise dos 
requerimentos de isenção do pagamento da inscrição, observados os motivos de in-
deferimento.
4.19 O candidato que tiver seu requerimento de isenção de pagamento do valor da 
inscrição  deferido  terá sua inscrição validada, não gerando boleto para pagamento 
de inscrição. 

4.20 O candidato que tiver seu requerimento de isenção de pagamento do valor da 
inscrição indeferido poderá apresentar recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis após a 
divulgação no  site  da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br). 
4.20.1 Após a análise dos recursos será divulgada no Diário Ofi cial do Município 
(www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial) e no  site  da Fundação Carlos Chagas (www.
concursosfcc.com.br) a relação dos requerimentos deferidos e indeferidos.
4.21 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção do valor de inscrição inde-
feridos e que queiram participar do certame deverão efetuar sua inscrição no  site  da 
Fundação Carlos Chagas e efetuar o pagamento até a data limite de  25/04/2016 , de 
acordo com o item 4.3 deste capítulo.
4.22 O candidato que desejar solicitar isenção de pagamento para mais de uma opção 
de cargo deverá observar o estabelecido no item 4.5 deste Capítulo e subitens, preen-
cher o Requerimento de Inscrição com isenção de pagamento via  Internet  e imprimir 
o comprovante de solicitação de inscrição com isenção de pagamento de cada uma 
das opções. 
4.23 O candidato que efetivar mais de uma inscrição isenta de pagamento para o mes-
mo período de aplicação das provas, terá validada a última inscrição efetivada, de 
acordo com o número do documento gerado no ato da inscrição.
4.24 A Prefeitura Municipal de Campinas e a Fundação Carlos Chagas eximem-se das 
despesas com viagens e estada dos candidatos para prestar as provas do Concurso.
4.25 Não serão aceitos pagamentos por depósito em conta bancária, via postal, fac-
-símile (fax), transferência ou depósito em conta corrente, DOC, ordem de pagamento, 
condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não as especifi cadas 
neste Edital. 
4.26 O candidato que necessitar de condição especial para realização da prova deverá 
solicitá-la até o término das inscrições,  25/04/2016 , via Sedex ou Aviso de Recebi-
mento (AR), à Fundação Carlos Chagas (Coordenação de Execução de Projetos - Ref.: 
Solicitação/PMCampinas - Av. Prof. Francisco Morato, 1565, Jardim Guedala - São 
Paulo - SP - CEP 05513-900).
4.27 O candidato deverá encaminhar, em anexo, o Laudo Médico (original ou cópia 
autenticada) atualizado que justifi que o atendimento especial solicitado, atentando-se 
às informações descritas no Capítulo V deste Edital.
4.28 O candidato que não o fi zer até o término das inscrições, considerando, para este 
efeito, a data da postagem, seja qual for o motivo alegado, poderá não ter a condição 
especial atendida. 
4.29 O atendimento às condições solicitadas fi cará sujeito à análise de viabilidade e 
razoabilidade do pedido.
4.30 A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização das provas 
poderá fazê-lo em sala reservada, desde que o requeira, observando os procedimentos 
a seguir:
4.30.1 Encaminhar sua solicitação, até o término das inscrições  25/04/2016 , via Sedex 
ou Aviso de Recebimento (AR), à Fundação Carlos Chagas (Coordenação de Execu-
ção de Projetos - Ref.: Solicitação/PMCampinas - Av. Prof. Francisco Morato, 1565, 
Jardim Guedala, São Paulo - SP - CEP 05513-900).
4.30.2 Durante o período de realização de prova a criança fi cará em ambiente reserva-
do acompanhada de, apenas, adulto responsável por sua guarda (familiar ou terceiro), 
indicado pela candidata. Não será permitida a presença, no colégio, de criança “não 
lactente”.
4.30.3 Nos horários previstos para amamentação, a lactante poderá ausentar-se tempo-
rariamente da sala de prova, acompanhada de uma fi scal. 
4.30.4 Na sala reservada para amamentação fi carão somente a candidata lactante, a 
criança e uma fi scal, sendo vedada a permanência quaisquer outras pessoas.
4.30.5 Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
4.30.6 A Fundação Carlos Chagas não se responsabilizará pela guarda da criança.
4.30.6.1 A candidata lactante que não levar acompanhante adulto para a guarda da 
criança fi cará impossibilitada de realizar as provas.
4.31 O acompanhante responsável pela criança submeter-se-á às normas e orientações 
da equipe de fi scalização, inclusive no tocante ao uso de equipamento eletrônico e 
celular.
4.31.1 Não serão aceitas as solicitações de inscrições que não atenderem rigorosamen-
te ao estabelecido neste Edital.

 V. DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 
  
5.1 Às pessoas com defi ciência que pretendam fazer uso das prerrogativas, que 
lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal e na Lei nº 
7.853/1989, é assegurado o direito de inscrição para os cargos em Concurso Público, 
cujas atribuições sejam compatíveis com sua defi ciência. 
5.2 Em cumprimento ao art. 37, §1º do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, 
ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes, que 
vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do Concurso. 
5.2.1. De acordo com o parágrafo único do artigo 29 da Lei Municipal nº 14.306, de 
03 de julho de 2012, para cálculo do número de vagas serão desprezadas as frações 
inferiores a 0,5 (cinco décimos) e arredondadas para a unidade superior as frações 
iguais ou superiores a 0,5 (cinco décimos).
5.3 Consideram-se pessoas com defi ciência aquelas que se enquadram nas categorias 
especifi cadas no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas alterações, na Sú-
mula 377 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, na Lei Federal nº 12.764/2012 e no 
Decreto Federal nº 8.368/2014. 
5.4 As pessoas com defi ciência, resguardadas as condições especiais previstas no De-
creto Federal nº 3.298/1999, particularmente em seu artigo 40, participarão do Con-
curso de que trata este Edital em igualdade de condições com os demais candidatos no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, 
ao horário e ao local de aplicação das provas, e à nota mínima exigida para aprovação.
5.4.1 Os benefícios previstos no referido artigo, §§ 1º e 2º do Decreto Federal nº 
3.298/99, deverão ser requeridos por escrito, durante o período das inscrições, confor-
me instruções contidas no item 5.5 deste Capítulo.
5.4.2 O atendimento às condições especiais solicitadas para a realização da prova 
fi cará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido.
5.5 O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser pessoa com defi ciência, 
especifi cando-a no Formulário de Inscrição. Para tanto, deverá encaminhar, durante o 
período de inscrições (do dia  23/03/2016  ao dia  25/04/2016 ), a documentação relacio-
nada abaixo via Internet ou Correios:
5.5.1 Internet, por meio do link de inscrição do Concurso Público (www.concursosfcc.
com.br); ou
5.5.2 Correios, por meio de Sedex ou Aviso de Recebimento (AR), à Fundação Carlos 
Chagas (A/C Coordenação de Execução de Projetos - Ref.: Laudo Médico - PMCam-
pinas - Av. Professor Francisco Morato, 1565, Jardim Guedala - São Paulo - SP - CEP 
05513-900).
a) Laudo Médico expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do início das 
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inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de defi ciência, com expressa refe-
rência ao código correspondente da Classifi cação Internacional de Doenças - CID, 
bem como a provável causa da defi ciência, contendo a assinatura e o carimbo do 
número do CRM do médico responsável por sua emissão, anexando ao Laudo Médico 
as seguintes informações: nome completo, número do documento de identidade (RG), 
número do CPF, identifi cação do Concurso ao qual está concorrendo e a opção de 
cargo/especialidade. Para os candidatos residentes em Campinas/SP, o Laudo Médico 
poderá ser substituído pelo cartão Bem Acessível, desde que este esteja dentro de seu 
período de validade.
b) O candidato com defi ciência visual, que necessitar de prova especial em Braile ou 
Ampliada ou Leitura de sua prova ou software de leitura de tela, além do envio da 
documentação indicada na letra “a” deste item, deverá encaminhar solicitação por 
escrito, até o término das inscrições, especifi cando o tipo de prova que necessita e o 
tipo de defi ciência; 
c) O candidato com defi ciência auditiva, que necessitar do atendimento do Intérprete 
de Língua Brasileira de Sinais, além do envio da documentação indicada na letra “a” 
deste item, deverá encaminhar solicitação por escrito, até o término das inscrições; 
d) O candidato com defi ciência física, que necessitar de atendimento especial, além do 
envio da documentação indicada na letra “a” deste item, deverá solicitar, por escrito, 
até o término das inscrições, mobiliário adaptado e espaços adequados para a realiza-
ção da prova, designação de fi scal para auxiliar no manuseio das provas discursivas 
e transcrição das respostas, salas de fácil acesso, banheiros adaptados para cadeira de 
rodas etc, especifi cando o tipo de defi ciência; 
e) O candidato com defi ciência que necessitar de tempo adicional para realização das 
provas, além do envio da documentação indicada na letra “a” deste item, deverá en-
caminhar solicitação, por escrito, até o término das inscrições ( 25/04/2016 ), com jus-
tifi cativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua defi ciência.
5.5.3 Aos defi cientes visuais (cegos) que solicitarem prova especial em Braile serão 
oferecidas provas nesse sistema e suas respostas deverão ser transcritas também em 
Braile. Os referidos candidatos deverão levar para esse fi m, no dia da aplicação da 
prova, reglete e punção.
5.5.4 Aos defi cientes visuais (baixa visão) que solicitarem prova especial ampliada, e 
cuja solicitação for acolhida, serão oferecidas provas nesse sistema.
5.5.4.1 O candidato deverá indicar o tamanho da fonte do texto de sua prova amplia-
da, que deverá ser entre 18, 24 ou 28. Não havendo indicação de tamanho de fonte, a 
prova será confeccionada em fonte tamanho 24.
5.5.5 Para os candidatos com defi ciência visual poderá ser disponibilizado softwares 
de leitura de tela, mediante prévia solicitação (durante o período de inscrições). 
5.5.5.1 O candidato deverá optar pela utilização de um dos softwares disponíveis: Dos 
Vox, ou NVDA, ou JAWS ou ZoomText (ampliação ou leitura). 
5.5.6 Na hipótese de serem verifi cados problemas técnicos no computador e/ou no 
software indicados no item anterior, será disponibilizado ao candidato, fi scal ledor 
para leitura de sua prova.
5.5.7 O candidato que encaminhar laudo médico, de acordo com o especifi cado no 
item 5.5 e que não tenha indicado, no ato da inscrição, se deseja concorrer às vagas 
reservadas a candidatos com defi ciência, será considerado automaticamente como 
candidato com defi ciência que concorre às vagas reservadas. 
5.6 Os candidatos que, no período das inscrições, não atenderem ao estabelecido neste 
Capítulo serão considerados candidatos sem defi ciência, bem como poderão não ter as 
condições especiais atendidas.
5.6.1 No dia  03/05/2016  serão publicadas no site da Fundação Carlos Chagas (www.
concursosfcc.com.br), a lista contendo o deferimento das condições especiais solicita-
das, bem como a relação dos candidatos que concorrerão às vagas reservadas. 
5.6.1.1 Considerar-se-á válido o laudo médico que estiver de acordo com a letra “a”, 
item 5.5 deste Capítulo. 
5.6.1.2 O candidato cujo laudo seja considerado inválido ou tenha a solicitação indefe-
rida poderá interpor recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis após a publicação indicada 
no item 5.6.1, vedada a juntada de documentos. 
5.6.1.3 O candidato cujo laudo/recurso seja indeferido, não concorrerá às vagas reser-
vadas para pessoas com defi ciência, sem prejuízo do atendimento das condições es-
peciais para realização da prova, se houver, conforme disposto nos itens 5.4.1 e 5.4.2. 
5.7 No ato da inscrição o candidato com defi ciência deverá:
5.7.1 Declarar conhecer o Decreto Federal nº 3.298/99, o Decreto Federal nº 
5.296/2004 e o Decreto Federal nº 8.368/2014. 
5.7.2 Declarar estar ciente das atribuições do cargo/especialidade pretendido e que, no 
caso de vir a exercê-lo, estará sujeito à avaliação pelo desempenho dessas atribuições 
durante o estágio probatório, caso venha tomar posse do cargo para o qual foi apro-
vado neste Concurso. 
5.8 O candidato com defi ciência deverá declarar, no ato da inscrição, se deseja concor-
rer às vagas reservadas à pessoa com defi ciência. 
5.8.1 O candidato com defi ciência que desejar concorrer às vagas reservadas a pessoas 
com defi ciência deverá encaminhar Laudo Médico, de acordo com o item 5.5 deste 
Capítulo. 
5.9 O candidato que estiver concorrendo às vagas reservadas às pessoas com defi ci-
ência, se habilitado, terá seu nome publicado em lista específi ca e fi gurará também na 
lista de classifi cação geral, caso obtenha pontuação/classifi cação necessária.
5.10 O candidato com defi ciência aprovado no Concurso de que trata este Edital, será 
convocado, logo após a homologação do concurso, à avaliação a ser realizada pela 
Junta Médica Ofi cial da Prefeitura Municipal de Campinas, conforme artigo 14, inciso 
II do Decreto Municipal nº17.962, de 13 de maio de 2013. Caberá à Junta Médica emi-
tir parecer terminativo sobre a condição de existência de defi ciência e verifi cará se esta 
se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos, do Decreto Federal nº 3.298/1999 
e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça - STJ e no Decreto 
Federal nº 8.368/2014, observadas as seguintes disposições: 
5.10.1 Para a avaliação, o candidato com defi ciência deverá apresentar documento de 
identidade original e Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo 
de até 12 (doze) meses anteriores à referida avaliação, atestando a espécie e o grau 
ou nível de defi ciência, com expressa referência ao código correspondente da Classi-
fi cação Internacional de Doenças - CID, a provável causa da defi ciência, contendo a 
assinatura e o carimbo do número do CRM do médico responsável por sua emissão, 
bem como apresentar os exames necessários para comprovação da defi ciência declara-
da. Caso o candidato resida em Campinas/SP, o Laudo Médico poderá ser substituído 
pelo cartão Bem Acessível, desde que este esteja dentro do período de sua validade.
5.10.2 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justifi car 
o atraso ou a ausência do candidato com defi ciência à avaliação de que trata o item 
5.10. Caso o candidato não compareça, ele fi cará classifi cado apenas na listagem geral 
de aprovados.
5.10.3 Será eliminado da lista de candidatos com defi ciência aquele cuja defi ciência 
assinalada no Formulário de Inscrição não for constatada na forma do artigo 4º e 

seus incisos, do Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas alterações, na Súmula 377 do 
Superior Tribunal de Justiça - STJ, ou no Decreto Federal nº 8.368/2014, devendo o 
candidato permanecer apenas na lista de classifi cação geral, desde que tenha obtido 
classifi cação nos termos deste Edital.
5.10.4 O candidato será eliminado do certame, na hipótese de não ter sido classifi cado 
conforme o estabelecido neste Edital. 
5.11 A Prefeitura Municipal de Campinas exime-se das despesas com viagens e estada 
dos candidatos convocados para a avaliação de que trata o item 5.10.
5.12 A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, 
implicará a perda do direito à nomeação para as vagas reservadas às pessoas com 
defi ciência.
5.13 Será exonerado o candidato com defi ciência que, no decorrer do estágio proba-
tório, tiver verifi cada a incompatibilidade de sua defi ciência com as atribuições do 
cargo/especialidade.
5.14 O laudo médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público 
e não será devolvido. 
5.15 Após a investidura do candidato no cargo para o qual foi aprovado, a defi ciência 
não poderá ser arguida para justifi car a concessão de readaptação, licença por motivo 
de saúde ou aposentadoria por invalidez. 
5.16 Após a reunião de preenchimento de vagas, o candidato com defi ciência realizará, 
como os demais candidatos, o exame médico admissional, que avaliará sua capacidade 
laborativa para o desempenho das atribuições do cargo em que foi aprovado.
5.17 A Prefeitura Municipal de Campinas reserva-se no direito de indicar o local de 
trabalho ao candidato, ou ainda, de remanejar o servidor após sua nomeação, para 
outra unidade de trabalho, caso o local inicial não possua condições de acessibilidade 
adequadas à sua defi ciência.
5.18 O eventual remanejamento citado no subitem anterior não alterará as atribuições 
específi cas do cargo, devendo estas ser cumpridas em sua integralidade.

 VI - DAS PROVAS 
  
6.1 O Concurso constará dos cargos/especialidades, provas, número de questões, peso 
e duração, conforme tabela a seguir:

CARGOS/ESPECIALIDADES PROVAS OBJETIVAS Nº DE 
QUESTÕES PESO

DURA-
ÇÃO 
DA 

PROVA

MÉDICO - CARDIOLOGIA
CONHECIMENTOS GERAIS 30 1

4 H
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 30 2

MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA
CONHECIMENTOS GERAIS 30 1

4 H
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 30 2

MÉDICO - ENDOCRINOLOGIA
CONHECIMENTOS GERAIS 30 1

4 H
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 30 2

MÉDICO - GASTROENTERO-
LOGIA

CONHECIMENTOS GERAIS 30 1
4 H

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 30 2

MÉDICO - HEMATOLOGIA/HE-
MOTERAPIA

CONHECIMENTOS GERAIS 30 1
4 H

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 30 2

MÉDICO - INFECTOLOGIA
CONHECIMENTOS GERAIS 30 1

4 H
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 30 2

MÉDICO - MASTOLOGIA
CONHECIMENTOS GERAIS 30 1

4 H
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 30 2

MÉDICO - NEUROLOGIA
CONHECIMENTOS GERAIS 30 1

4 H
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 30 2

MÉDICO - OFTALMOLOGIA
CONHECIMENTOS GERAIS 30 1

4 H
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 30 2

MÉDICO - OTORRINOLARIN-
GOLOGIA

CONHECIMENTOS GERAIS 30 1
4 H

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 30 2

MÉDICO – PNEUMOLOGIA
CONHECIMENTOS GERAIS 30 1

4 H
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 30 2

MÉDICO – REUMATOLOGIA
CONHECIMENTOS GERAIS 30 1

4 H
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 30 2

6.2 As Provas Objetivas de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Específi cos, 
para todos os Cargos/Especialidades, constarão de questões objetivas de múltipla es-
colha, com cinco alternativas cada questão, sendo de caráter eliminatório e classifi -
catório, e versarão sobre os conteúdos programáticos constantes do Anexo II deste 
Edital.
 VII - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 
  
7.1 A aplicação das Provas Objetivas está prevista para o dia  22/05/2016 , na Cidade de 
Campinas/SP, no  período da tarde .
7.1.2 Considerando que nesta mesma data estão previstas aplicações de provas para 
outros cargos da Prefeitura de Campinas, caso o número de candidatos inscritos ex-
ceda a oferta de lugares adequados existentes nos colégios localizados na Cidade de 
Campinas/SP, a Fundação Carlos Chagas poderá alocá-los em cidades próximas à de-
terminada para aplicação das provas, não assumindo qualquer responsabilidade quan-
to ao transporte e alojamento desses candidatos.
7.2 A aplicação das provas na data prevista dependerá da disponibilidade de locais 
adequados à sua realização.
7.3 A confi rmação da data e as informações sobre horários para a realização das provas 
serão divulgadas oportunamente por meio de Edital de Convocação para Provas, a ser 
publicado no Diário Ofi cial do Município (www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial) e 
no  site  da Fundação Carlos Chagas: www.concursosfcc.com.br.
7.4 Como complemento ao Diário Ofi cial, o candidato receberá Cartão Informativo 
por e-mail (a ser enviado pela Fundação Carlos Chagas) no endereço eletrônico infor-
mado no ato da inscrição. No referido Cartão, serão indicados a data, os horários e os 
locais de realização das provas, sendo de exclusiva responsabilidade do Candidato a 
manutenção e atualização de seu endereço eletrônico.
7.4.1 Não serão encaminhados Cartões Informativos de candidatos cujo endereço ele-
trônico informado no Formulário de Inscrição esteja incompleto ou incorreto.
7.4.2 A Fundação Carlos Chagas e a Prefeitura Municipal de Campinas não se respon-
sabilizam por informações de email incorretas, incompletas ou por falha na entrega de 
mensagens eletrônicas causada por endereço eletrônico incorreto ou por problemas no 
provedor de acesso do candidato tais como: caixa de correio eletrônico cheia, fi ltros 
anti-spam, eventuais truncamentos ou qualquer outro problema de ordem técnica, sen-
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do aconselhável sempre consultar o  site  da Fundação Carlos Chagas para verifi car as 
informações que lhe são pertinentes. 
7.4.3 A comunicação feita por intermédio de email é meramente informativa. O can-
didato deverá acompanhar as publicações conforme defi nição do item 7.3. O envio 
de comunicação pessoal dirigida ao candidato, ainda que extraviada ou por qualquer 
motivo não recebida, não desobriga o candidato do dever de consultar o Edital de Con-
vocação para Provas, publicado no Diário Ofi cial do Município e no site da Fundação 
Carlos Chagas. 
7.5 O candidato que não receber o Cartão Informativo até o 3º (terceiro) dia que an-
tecede a aplicação das provas ou em havendo dúvidas quanto ao local, data e horário 
de realização das provas, deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao 
Candidato - SAC da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone (0XX11) 3723-4388, de 
segunda a sexta-feira, úteis, das 10 às 16 horas (horário de Brasília), ou consultar o  site  
da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br).
7.6 Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva data, local e 
horário constantes no Edital de Convocação para a realização das respectivas Provas, 
no  site  da Fundação Carlos Chagas e no Cartão Informativo. 
7.7 Os eventuais erros de digitação verifi cados no Cartão Informativo enviado ao can-
didato ou erros observados nos documentos impressos entregues ao candidato no dia 
da realização das provas, quanto a nome, número de documento de identidade, sexo, 
data de nascimento, endereço e critério de desempate, deverão ser corrigidos por meio 
do  site  da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), de acordo com as 
instruções constantes da página do Concurso, até o terceiro dia útil após a aplicação 
das Provas Objetivas e Discursivas. 
7.7.1 O link para correção de cadastro será disponibilizado no primeiro dia útil após 
a aplicação das provas. 
7.7.2 O candidato que não solicitar as correções dos dados pessoais nos termos do item 
7.7 deverá arcar, exclusivamente, com as consequências advindas de sua omissão. 
7.8 Caso haja inexatidão na informação relativa ao cargo/especialidade e/ou à op-
ção por concorrer às vagas reservadas às pessoas com defi ciência, o candidato deverá 
entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC da Fundação 
Carlos Chagas com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da data 
de realização das provas, pelo telefone (0XX11) 37234388 de segunda a sexta-feira, 
úteis, das 10 às 16 horas, horário de Brasília.
7.8.1 Não será admitida troca de opção de cargo/especialidade.
7.8.2 O candidato que não entrar em contato com o SAC no prazo mencionado será o 
exclusivo responsável pelas consequências advindas de sua omissão. 
7.9 Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver portando docu-
mento de identidade original que bem o identifi que, como: Carteiras e/ou Cédulas de 
Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, 
pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédula de Identidade 
para Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos Públicos ou Conse-
lhos de Classe que, por força de Lei Federal, valham como documento de identidade, 
como por exemplo, as da OAB, CREA, CRM, CRC etc.; Certifi cado de Reservista; 
Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira Nacional de Habili-
tação (com fotografi a, na forma da Lei nº 9.503/97), bem como carteiras funcionais 
do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei 
federal, valham como identidade.. 
7.9.1 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, 
CPF, títulos eleitorais, carteira nacional de habilitação sem foto, carteiras de estudante, 
carteiras funcionais sem valor de identidade. 
7.9.2 Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com 
clareza, a identifi cação do candidato. 
7.9.3 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das 
provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá 
apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido 
há, no máximo, 30 (trinta) dias, sendo então submetido à identifi cação especial, com-
preendendo coleta de dados e de assinaturas em formulário próprio. 
7.9.4 A identifi cação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de 
identifi cação gere dúvidas quanto à fi sionomia, à assinatura, à condição de conserva-
ção do documento e/ou à própria identifi cação. 
7.10 Não haverá segunda chamada ou repetição de prova. 
7.10.1 O candidato não poderá alegar quaisquer desconhecimentos sobre a realização 
da prova como justifi cativa de sua ausência. 
7.10.2 O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará 
desistência do candidato e resultará em sua eliminação do Concurso Público. 
7.11 Objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Concurso Público - o que é de in-
teresse público e, em especial, dos próprios candidatos - bem como sua autenticidade, 
será conferida a identifi cação dos candidatos mediante a apresentação de documento 
de identidade e a cópia manuscrita de frase que consta das instruções da capa do ca-
derno de questões, para posterior exame grafotécnico.
7.11.1 A cópia manuscrita da frase e a assinatura do candidato em sua Folha de Res-
postas visa a atender o disposto no item 13.6 deste Edital. 
7.11.2 Se, por qualquer motivo, não for possível a cópia manuscrita da frase, o candi-
dato deverá apor sua assinatura, em campo específi co, por três vezes.
7.12 Para as Provas, o único documento válido para a correção é a Folha de Respostas 
cujo preenchimento será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proce-
der em conformidade com as instruções específi cas contidas na capa do Caderno de 
Questões. Em hipótese alguma haverá substituição da Folha de Respostas por erro do 
candidato.
7.12.1 Não deverá ser feita marca fora do campo reservado às respostas ou à assina-
tura, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o desem-
penho do candidato. 
7.12.2 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na Folha de Respos-
tas serão de inteira responsabilidade do candidato. 
7.12.3 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 
7.13 O candidato deverá comparecer ao local de realização das provas munido de 
caneta esferográfi ca de material transparente de tinta preta ou azul, além da documen-
tação indicada no item 7.9 deste Capítulo. 
7.13.1 O candidato deverá preencher os alvéolos, na Folha de Respostas da Prova 
Objetiva, com caneta esferográfi ca de material transparente e tinta preta ou azul. 
7.14 O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fi scal da sala o caderno de ques-
tões e a Folha de Respostas personalizada. 
7.15 Durante a realização das Provas não será permitida qualquer consulta ou comu-
nicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos 
ou quaisquer anotações. 
7.16 O candidato deverá conferir os seus dados pessoais impressos nas Folhas de 
Respostas, em especial seu nome, número de inscrição, número do documento de 

identidade e opção de cargo/especialidade. 
7.17 Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas defi ni-
das neste Edital ou a outras relativas ao Concurso, aos comunicados, às Instruções ao 
Candidato ou às Instruções constantes da prova, bem como o tratamento indevido e 
descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas. 
7.18 Por medida de segurança os candidatos deverão deixar as orelhas totalmente 
descobertas, à observação dos fi scais de sala, durante a realização das provas. 
7.18.1 Não será permitida a utilização de lápis, lapiseira, marca texto, borracha, boné 
ou chapéu.
7.19 Será excluído do Concurso Público o candidato que: 
a) apresentar-se após o horário estabelecido, não se admitindo qualquer tolerância; 
b) apresentar-se em local diferente daquele constante na convocação ofi cial; 
c) não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado; 
d) não apresentar documento de identifi cação original e ofi cial que bem o identifi que;
e) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fi scal; 
f) ausentar-se do local de provas antes de decorrida duas horas do seu início; 
g) fi zer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscri-
ção ou em qualquer outro meio, que não o autorizado pela Fundação Carlos Chagas 
no dia da aplicação das provas;  
h) ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas, Caderno de Questões ou 
outros materiais não permitidos; 
i) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte; 
j) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas; 
k) não devolver integralmente o material recebido;
l) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro, 
anotação, impresso não permitido ou máquina calculadora ou similar; 
m) estiver portando e/ou fazendo uso de qualquer espécie de relógio e qualquer tipo de 
aparelho eletrônico ou de comunicação (telefone celular, notebook, tablets, smartpho-
nes ou outros equipamentos similares), bem como protetores auriculares e fones de 
ouvido, ainda que desligados e acondicionados em embalagem de segurança fornecida 
pela Fundação Carlos Chagas;
n) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 
indevido.
o) recusar-se a transcrever a frase contida nas instruções da capa do caderno de ques-
tões para posterior exame grafotécnico. 
7.20 O candidato, ao ingressar no local de realização das provas, deverá manter des-
ligado qualquer aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, ainda que os sinais de 
alarme estejam nos modos de vibração e silencioso. 
7.20.1 Recomenda-se ao candidato, no dia da realização da prova, não levar quais-
quer dos aparelhos indicados nas alíneas “l” e “m” do item 7.19. Caso seja necessário 
o candidato portar algum desses aparelhos eletrônicos, estes deverão ser acondicio-
nados, no momento da identifi cação, em embalagem específi ca a ser fornecida pela 
Fundação Carlos Chagas exclusivamente para tal fi m, devendo a embalagem, lacrada, 
permanecer embaixo da mesa/carteira durante toda a aplicação da prova.
7.20.2 É aconselhável que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo 
que nenhum som seja emitido, inclusive do despertador caso esteja ativado, sob pena 
de exclusão do Concurso.
7.21 Será, também, excluído do Concurso, o candidato que estiver utilizando ou por-
tando em seu bolso os aparelhos eletrônicos indicados nas alíneas “l” e “m”, item 
7.19 deste Capítulo, após o procedimento estabelecido no item 7.20.1 deste Capítulo. 
7.22 Os demais pertences pessoais dos candidatos, tais como: bolsas, sacolas, bonés, 
chapéus, gorros ou similares, óculos escuros e protetores auriculares, serão acomo-
dados em local a ser indicado pelos fi scais de sala, onde deverão permanecer até o 
término da prova. 
7.22.1 A Fundação Carlos Chagas e a Prefeitura Municipal de Campinas não se res-
ponsabilizarão por perda ou extravio de documentos, objetos ou equipamentos ele-
trônicos ocorridos no local de realização das provas, nem por danos neles causados.
7.23 No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não constar 
nas listagens ofi ciais relativas aos locais de prova indicados no Cartão Informativo, 
a Fundação Carlos Chagas procederá à inclusão do candidato, desde que apresente o 
boleto bancário com comprovação de pagamento, mediante preenchimento de formu-
lário específi co. 
7.23.1 A inclusão de que trata o item 7.23 será realizada de forma condicional e será 
analisada pela Fundação Carlos Chagas, na fase do Julgamento das Provas Objetivas, 
com o intuito de verifi car a pertinência da referida inscrição. 
7.23.2 Constatada a improcedência da inscrição, essa será automaticamente cancelada 
e considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 
7.24 Durante a realização das provas, a Fundação Carlos Chagas poderá utilizar detec-
tor de metais, com a fi nalidade de impedir fraude. 
7.25 Distribuídos os Cadernos de Questões aos candidatos e, na hipótese de se verifi -
carem falhas de impressão, a Fundação Carlos Chagas tomará as providências neces-
sárias, antes do início da prova, para:
a) substituir os Cadernos de Questões defeituosos; 
b) em não havendo número sufi ciente de Cadernos para a devida substituição, pro-
cederá à leitura dos itens onde ocorreram falhas, usando, para tanto, um Caderno de 
Questões completo. 
7.25.1 Se a ocorrência for verifi cada após o início da prova, a Fundação Carlos Cha-
gas estabelecerá prazo para reposição do tempo usado para regularização do caderno. 
7.26 Haverá, em cada sala de prova, cartaz/marcador de tempo para que os candidatos 
possam acompanhar o tempo de prova. 
7.27 A inviolabilidade do sigilo das provas será comprovada no momento de romper-
-se o lacre das caixas de provas mediante termo formal e na presença de 3 (três) can-
didatos nos locais de realização das provas. 
7.28 Quando, após a prova, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, 
grafológico ou por investigação policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, 
sua prova será anulada e o candidato será automaticamente eliminado do Concurso. 
7.29 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação 
das provas em razão de afastamento do candidato da sala de prova. 
7.30 Em nenhuma hipótese será realizada qualquer prova fora do local, data e horário 
determinados.
7.31 Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais adquiridos, não 
serão fornecidos exemplares dos Cadernos de Questões a candidatos ou a instituições 
de direito público ou privado, mesmo após o encerramento do Concurso. O candidato 
deverá consultar o Cronograma de Atividades (Anexo V), para tomar conhecimento 
da(s) data(s) prevista(s) para divulgação das questões das Provas Objetivas, dos gaba-
ritos e/ou dos resultados. 
7.31.1 As questões das Provas Objetivas fi carão disponíveis no  site  www.concursos-
fcc.com.br até o último dia para interposição de recursos referentes ao Resultado das 
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Provas Objetivas. 

 VIII - DO JULGAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS 

8.1 Para cada Cargo/Especialidade do concurso, as provas objetivas de Conhecimen-
tos Gerais e Conhecimentos Específi cos serão estatisticamente avaliadas, de acordo 
com o desempenho do grupo a elas submetido.
8.2 Considera-se grupo o total de candidatos presentes a cada prova do respectivo 
Cargo/Especialidade.
8.3 Na avaliação de cada Prova Objetiva será utilizado o escore padronizado, com 
média igual a 50 (cinquenta) e desvio padrão igual a 10 (dez).
8.4 Esta padronização das notas de cada prova tem por fi nalidade avaliar o desempe-
nho do candidato em relação aos demais, permitindo que a posição relativa de cada 
candidato refl ita sua classifi cação em cada prova. Na avaliação das provas deste Con-
curso:
a) conta-se o total de acertos de cada candidato em cada prova;
b) calcula-se a média e o desvio padrão dos acertos de todos os candidatos em cada 
prova;
c) transforma-se o total de acertos de cada candidato em nota padronizada (NP). Para 
isso, calcula-se a diferença entre o total de acertos do candidato na prova (A) e a 
média de acertos do grupo da prova (), divide-se essa diferença pelo desvio padrão do 
grupo da prova (s), multiplica-se o resultado por 10 (dez) e soma-se 50 (cinquenta), 
de acordo com a fórmula:

NP = Nota padronizada
A = Número de acertos do candidato na prova
= Média de acertos do grupo da prova
s = Desvio padrão do grupo da prova

d) multiplica-se a nota padronizada do candidato em cada prova pelo respectivo peso;
e) somam-se as notas padronizadas ponderadas de cada prova, obtendo-se assim o 
total de pontos de cada candidato.
8.5 Para todos os cargos/especialidades será considerado habilitado o candidato que 
obtiver o total de pontos igual ou superior a 120 (cento e vinte).  
8.6 Os candidatos não habilitados nas Provas Objetivas de Conhecimentos Gerais e 
Conhecimentos Específi cos serão excluídos do Concurso.
  
 IX - DA CLASSIFICAÇÃO 
  
9.1 A nota fi nal dos candidatos habilitados em todos os Cargos/Especialidades será 
igual ao somatório dos pontos obtido nas provas objetivas de Conhecimentos Gerais 
e Conhecimentos Específi cos, conforme critérios estabelecidos no Capítulo VIII deste 
Edital.
9.2 Os candidatos habilitados serão classifi cados em ordem decrescente da nota fi nal, 
em listas de classifi cação por Cargo/Especialidade.
9.3 Na hipótese de igualdade de nota fi nal, prevalecerá, após observância do Parágrafo 
Único do art. 27 da Lei nº 10.741/03 (Lei do Idoso), considerada, para esse fi m, a data 
limite de correção dos dados cadastrais estabelecida no item 7.7 do Capítulo VII deste 
Edital, sucessivamente, o candidato que tiver: 
9.3.1 obtido maior nota na Prova Objetiva de Conhecimentos Específi cos;
9.3.2 maior número de fi lhos dependentes (menores de 18 anos ou civilmente incapa-
zes ou relativamente capazes na forma do Código Civil):
9.3.2.1 Esse critério será aplicado de acordo com as informações preenchidas pelo 
candidato da fi cha de inscrição.
9.3.2.2 No Ato da posse, essas informações deverão ser comprovadas e, caso sejam 
consideradas inverídicas, o candidato será excluído do Concurso Público.
9.3.3 maior idade, dentre aqueles que não estiverem enquadrados no item 9.3 deste 
Capítulo.
9.3.4 tiver exercido efetivamente a função de jurado, nos termos do art. 440 do Código 
de Processo Penal, no período compreendido entre a data de entrada em vigor da Lei 
nº 11.689/2008 e a data de término das inscrições para este concurso.
9.4 A publicação do resultado fi nal do Concurso será feita em duas listas, uma conten-
do a classifi cação de todos os candidatos, incluída a dos candidatos com defi ciência, e 
a outra somente com a classifi cação destes últimos.
9.5 Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com defi -
ciência, estas serão preenchidas por candidato não portador de defi ciência com rigoro-
sa observância da ordem classifi catória.
9.6 A homologação e o Resultado Final serão divulgados no Diário Ofi cial Eletrônico 
da Prefeitura Municipal de Campinas, bem como no  site  da Fundação Carlos Chagas 
(www.concursosfcc.com.br).

 X - DOS RECURSOS 
  
10.1 Será admitido recurso quanto:
a) ao indeferimento do requerimento de isenção do valor da inscrição;
b) ao indeferimento da condição de candidato com defi ciência e/ou solicitação espe-
cial;
c) à aplicação das provas objetivas;
d) às questões e gabaritos das provas objetivas;
e) ao resultado das provas;
10.2 Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 2 (dois) dias úteis após a ocor-
rência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º dia útil subsequente 
à data do referido evento. 
10.2.1 Somente serão considerados os recursos interpostos no prazo estipulado para a 
fase a que se referem. 
10.2.2 Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso 
do questionado.
10.3 Os questionamentos referentes às alíneas do item 10.1 deste Capítulo deverão ser 
realizados, exclusivamente, por meio de recurso, no prazo estipulado no item 10.2.
10.3.1 Não serão reconhecidos os questionamentos efetuados por outro meio que não 
o estipulado no item anterior. 
10.4 Os recursos deverão ser interpostos exclusivamente pela Internet, no  site  da Fun-
dação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), de acordo com as instruções cons-
tantes na página do Concurso Público. 
10.4.1 Somente serão apreciados os recursos interpostos e transmitidos conforme as 
instruções contidas neste Edital e no  site  da Fundação Carlos Chagas. 
10.4.2 A Fundação Carlos Chagas e a Prefeitura Municipal de Campinas não se res-
ponsabilizam por recursos não recebidos por motivo de ordem técnica dos compu-
tadores, falha de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falta 
de energia elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 
transferência de dados. 

10.5 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. 
10.6 Não serão aceitos recursos interpostos por fax, telegrama, e-mail ou outro meio 
que não seja o especifi cado neste Edital. 
10.7 Será concedida vista da Folha de Respostas da Prova Objetiva a todos os candi-
datos que realizaram prova, no período recursal referente ao resultado preliminar das 
Provas.
10.8 A vista da Folha de Respostas da Prova Objetiva será realizada no  site  da Fun-
dação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), em data e horário a serem oportu-
namente divulgados. As instruções para a vista das folhas de respostas da respectiva 
prova estarão disponíveis no  site  da Fundação Carlos Chagas. 
10.9 A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em 
suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
10.10 O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos interpostos, e 
as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito ofi cial defi nitivo.
10.11 Nas Provas Objetivas, o(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente 
anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos presentes à prova, independen-
temente de formulação de recurso.
10.12 Na ocorrência do disposto nos itens 10.10 e 10.11 e/ou em caso de provimento 
de recurso, poderá ocorrer a classifi cação/desclassifi cação do candidato que obtiver, 
ou não, a nota mínima exigida para a prova.
10.13 Serão indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora;
b) que estejam em desacordo com as especifi cações contidas neste Capítulo;
c) cuja fundamentação não corresponda à questão recorrida;
d) sem fundamentação e/ou com fundamentação inconsistente, incoerente ou os in-
tempestivos;
e) encaminhados por meio da imprensa e/ou de “redes sociais online”.
10.14 No espaço reservado às razões do recurso fi ca VEDADA QUALQUER IDEN-
TIFICAÇÃO (nome do candidato ou qualquer outro meio que o identifi que), sob pena 
de não conhecimento do recurso.
10.15 Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no item 
10.1 deste Capítulo, devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de 
igual teor. 
10.16 As respostas a todos os recursos, quer procedentes ou improcedentes, serão le-
vadas ao conhecimento de todos os candidatos inscritos no Concurso por meio do  site  
da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), sem qualquer caráter didáti-
co, e fi carão disponíveis pelo prazo de 7 (sete) dias a contar da data de sua divulgação.

 XI - DO PREENCHIMENTO DE VAGAS 
  
11.1 Após a homologação do Concurso Público, os candidatos habilitados poderão ser 
convocados a qualquer momento,  durante todo o prazo de validade do certame , 
de acordo com a exclusiva necessidade da Prefeitura Municipal de Campinas e/ou do 
Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, reservando-se ao direito de proceder à convo-
cação e à nomeação, em número que atenda ao seu interesse e às suas necessidades.
11.2 O candidato não poderá alegar desconhecimento da publicação de convocação, 
sendo sua responsabilidade acompanhar, durante toda a validade deste Edital , o Di-
ário Ofi cial do Município de Campinas.
11.2.1 O Diário Ofi cial é acessado somente pela internet, através do endereço eletrô-
nico www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial.
11.2.2 Como complemento ao Diário Ofi cial, as informações auxiliares sobre a convo-
cação poderão ser disponibilizadas no sistema de acompanhamento das convocações, 
através do link “Concursos e Empregos”, disponível no endereço http://www.campi-
nas.sp.gov.br/empregos_concursos.php 
11.2.3 Ainda de forma complementar ao Diário Ofi cial, recomenda-se que os candida-
tos aprovados façam o seu cadastro no “Portal do Cidadão” (https://cidadao.campinas.
sp.gov.br/), que poderá encaminhar, por email, os alertas do Diário Ofi cial do Mu-
nicípio, desde que as informações sejam cadastradas corretamente pelos candidatos.
11.2.4 Tanto o  link  “Concursos e Empregos”, como o “Portal do Cidadão”  NÃO  subs-
tituem as publicações relativas ao Concurso Público, divulgadas em Diário Ofi cial do 
Município.
11.2.5 É de total responsabilidade do candidato acompanhar integralmente, no Diário 
Ofi cial do Município, todas as publicações relacionadas a este Edital, durante o perí-
odo de sua vigência.
11.3 O candidato classifi cado ou seu procurador, devidamente documentado, deverá 
se apresentar no dia, local e horário determinados no Diário Ofi cial do Município, para 
reunião de preenchimento de vagas.
11.4 Será excluído do certame o candidato que, ao ser convocado, não comparecer no 
dia e horário agendados ou, ainda, não aceitar a vaga no local de trabalho indicado pela 
Prefeitura Municipal de Campinas e/ou pelo Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, bem 
como a jornada semanal ou o horário de trabalho determinado pela Municipalidade no 
momento da reunião de preenchimento de vagas.
11.5 Em hipótese alguma haverá reclassifi cação e/ou reconvocação de candidato no 
presente certame.
11.6 Ao fi nal da reunião de preenchimento de vagas, será agendado o exame médico 
admissional, conforme regras estabelecidas no Capítulo XII deste Edital.
11.7 Informações atualizadas referentes a salário, benefícios, local e horário de traba-
lho, entre outras, somente serão fornecidas ao candidato convocado no momento da 
reunião de preenchimento de vagas.
11.8 Nenhum candidato receberá estas informações antecipadamente, por telefone, 
e-mail, ofício, ou qualquer outro meio, seja qual for o motivo alegado.

 XII - DO EXAME MÉDICO PRÉ-ADMISSIONAL 
  
12.1 Após a homologação do Concurso Público e realização da reunião de preen-
chimento de vagas, o candidato será submetido a exame médico pré-admissional, de 
caráter eliminatório, no qual será avaliada sua capacidade laborativa para a especiali-
dade a que se propõe.
12.2 O exame médico pré-admissional será agendado no dia da reunião de preenchi-
mento de vagas, com data e horário a ser defi nido pelo Departamento de Promoção à 
Saúde do Servidor (DPSS).
12.3 Os exames serão realizados sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de 
Recursos Humanos - Coordenadoria Setorial de Saúde e Segurança do Trabalho, ou 
por empresa contratada para este fi m, com critérios estabelecidos pelo Departamento 
de Promoção à Saúde do Servidor, da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, 
consistindo de:
12.3.1 Para todas as especialidades, com exceção de Infectologia:Exame Clínico, So-
rologia Hep B (HBSAg, Anti-HBs com titulação), Sorologia Hep C (anti HCV);
12.3.2 Para a especialidade de Infectologia: Exame Clínico,RX-Tórax (2 Posições), 
Sorologia Hep B (HBsAg), Anti-HBs com titulação, Sorologia Hep C;
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12.3.3 Para todas as especialidades médicas será exigida a apresentação da carteira de 
vacinação durante o atendimento médico pré-admissional, para a seguinte verifi cação:
I - dupla adulto, sendo a última dose com período inferior a 10 anos;
II - tríplice viral, duas doses;
III - hepatite B, três doses.
12.3.4.Caso esses esquemas de vacinação ainda não tenham sido realizados, os candi-
datos serão encaminhados para complementação nas Unidades de Saúde do Município 
de Campinas e posterior realização da sorologia.
12.4 A critério do médico de Saúde Ocupacional doDepartamento de Promoção à Saú-
de do Servidor (DPSS), o candidato poderá ser submetido a exames complementares 
e/ou avaliações especializadas, sempre nos órgãos de saúde do município de Campi-
nas, ou clínicas indicadas pela Instituição, não sendo, nestes casos, emitido parecer de 
avaliação de imediato.
12.4.1 Os exames complementares e/ou avaliações especializadas deverão ser apre-
sentadas ao DPSS no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de 
solicitação, sob pena de exclusão do Concurso Público.
12.5 Para os fi ns a que se destina, só terá validade o Exame Médico Pré-Admissional 
executado pelos profi ssionais e nos locais indicados ao candidato.
12.5.1 Não será aceita qualquer avaliação que não as solicitadas pelo Departamento de 
Promoção à Saúde do Servidor.
12.6 O candidato deverá comparecer para o Exame Médico Pré-Admissional na data, 
horário e local determinados pelo Departamento de Promoção à Saúde do Servidor.
12.7 O Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) será emitido com a conclusão de apto 
ou inapto para o cargo/especialidade pretendido.
12.8 Serão considerados inaptos os candidatos que apresentarem alterações clínicas 
incompatíveis com o cargo/especialidade pleiteado.
12.8.1 Será também considerado inapto o candidato que apresentar psicopatologias 
graves, patologias osteomusculares, patologias que contra indiquem exposição a risco 
biológico e/ou quaisquer patologias que impeçam o exercício da função, seja parcial-
mente ou integralmente e que possam ser agravadas pelo exercício da mesma.
12.9 O candidato participante do Concurso Público, inscrito e confi rmado como pes-
soa com defi ciência pela Junta Médica Ofi cial da Prefeitura Municipal de Campinas, 
será submetido a Exame Médico Pré-Admissional, observando-se a natureza das atri-
buições do cargo, as condições de acessibilidade ao ambiente de trabalho, assim como 
a eventual necessidade da utilização de equipamentos ou acessos com a fi nalidade de 
verifi car a capacidade física e mental bem como a compatibilidade entre a sua defi ci-
ência e as atribuições do cargo/especialidade almejadas.
12.10 Será excluído do Concurso Público o candidato que:
a) não agendar o exame médico, conforme estabelecido no item 12.2 deste Capítulo;
b) for considerado inapto no Exame Médico Pré-Admissional;
c) não se apresentar ao Exame Médico Pré-Admissional no local e horário estabele-
cidos;
d) não der continuidade à avaliação, em caso de retorno solicitado;
e) não apresentar, no retorno, os exames complementares e/ou avaliações especializa-
das solicitadas, conforme prevê o item 12.4 e subitem deste Capítulo.

 XIII - DA NOMEAÇÃO E POSSE 
  
13.1 A aprovação e classifi cação fi nal no Concurso Público não asseguram ao candi-
dato o direito de ingresso automático no cargo, mas apenas a expectativa de ser nele 
nomeado, fi cando a concretização desse ato condicionada à oportunidade e à conveni-
ência da Administração, durante toda a validade do certame.
13.2 Após a reunião de preenchimento de vagas e a realização do Exame Médico Pré-
-Admissional, o candidato, considerado apto no exame pré-admissional, deverá acom-
panhar diariamente a publicação de sua nomeação no Diário Ofi cial do Município.
13.3 De acordo com o artigo 29 da Lei Municipal nº 1.399/55, o candidato deverá 
tomar posse no prazo máximo de 15 (quinze) dias a partir da publicação de sua nome-
ação no Diário Ofi cial do Município.
13.3.1 Será excluído do Concurso Público o candidato que não aceitar as condições 
estabelecidas para o exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Campinas e/ou 
recusar a nomeação ou consultado e nomeado, deixar de tomar posse ou de entrar em 
exercício nos prazos estabelecidos pela legislação municipal vigente.
13.3.2 O não cumprimento dos prazos legais para posse e efetivo exercício implicará 
a perda dos direitos legais decorrentes do Concurso Público. 
13.4 Para efeitos de comprovação da documentação exigida, só serão válidos os diplo-
mas registrados no órgão competente.
13.5 No momento da posse, o candidato deverá assinar uma declaração de não acúmu-
los de cargos, funções e/ou empregos públicos remunerados.
13.6 A Prefeitura Municipal de Campinas, no momento do recebimento dos docu-
mentos para a posse, afi xará foto 3x4 do candidato no Cartão de Autenticação e, na 
sequência, coletará a sua assinatura e a transcrição de frase, para posterior remessa à 
Fundação Carlos Chagas, que emitirá um laudo técnico informando se o empossado é 
a mesma pessoa que realizou as provas do Concurso.
13.7 A falta de comprovação de quaisquer dos requisitos para investidura até a data 
da posse ou a prática de falsidade ideológica em prova documental tornará sem efeito 
o respectivo ato de nomeação do candidato, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.
13.8 Os candidatos que possuírem acúmulo legal de atividades, em cargos e/ou empre-
gos públicos, deverão declarar o  acúmulo e a jornada de trabalho semanal, tendo como 
somatória a carga horária máxima de 64 (sessenta e quatro) horas semanais.
13.9 Em cumprimento ao artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, o candidato 
não poderá receber remuneração superior ao subsídio mensal do Prefeito Municipal. 

 XIV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
  
14.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e 
aceitação das condições do Concurso, tais como se acham estabelecidas neste Edital 
e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos e instruções 
específi cas para a realização do certame, acerca das quais não poderá alegar desco-
nhecimento.
14.2 A legislação com vigência após a data de publicação deste Edital, bem como as 
alterações em dispositivos constitucionais, legais e normativos a ela posteriores não 
serão objeto de avaliação nas provas do Concurso. 
14.3 Todos os cálculos descritos neste Edital, relativos aos resultados das provas, se-
rão realizados com duas casas decimais, arredondando-se para cima sempre que a 
terceira casa decimal for maior ou igual a cinco. 
14.4 O Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data da publica-
ção da homologação do resultado fi nal, podendo ser prorrogado, uma única vez, por 
igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Campinas.
14.5 O resultado fi nal do concurso, após decididos todos os recursos interpostos, será 
homologado pela Prefeitura Municipal de Campinas e publicado no Diário Ofi cial do 

Município de Campinas.
14.6 Ficarão disponíveis os boletins de desempenho do candidato para consulta por 
meio do CPF e do número de inscrição do candidato, no endereço eletrônico da Funda-
ção Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) na data em que o Edital de Resultado 
for publicado.
14.7 O acompanhamento das publicações, editais, avisos e comunicados referentes ao 
Concurso Público é de responsabilidade exclusiva do candidato. Não serão prestadas 
por telefone informações relativas ao resultado do Concurso Público.
14.8 Não serão fornecidos atestados, declarações, certifi cados ou certidões relativos 
à habilitação, classifi cação ou nota de candidatos, valendo para tal fi m o boletim de 
desempenho disponível no endereço eletrônico da Fundação Carlos Chagas (www.
concursosfcc.com.br), conforme item 14.6 deste Capítulo, bem como a listagem da 
Classifi cação Final publicada no Diário Ofi cial do Município de Campinas.
14.9 Em caso de alteração/correção dos dados pessoais (nome, endereço, telefone para 
contato, sexo, data de nascimento etc.) constantes no Formulário de Inscrição, o can-
didato deverá efetuar a atualização: 
14.9.1 Até o terceiro dia útil após a aplicação das provas, conforme estabelecido no 
item 7.7 do Capítulo VII deste Edital, por meio do  site  www.concursosfcc.com.br;
14.9.2 Após o prazo estabelecido no item 14.9.1 até a homologação dos Resultados, 
mediante declaração assinada e datada, remetida via Sedex ou Aviso de Recebimento 
(AR), à Fundação Carlos Chagas (Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC - Ref.: 
Atualização de Dados Cadastrais/PMCampinas - Av. Prof. Francisco Morato, 1565, 
Jardim Guedala - São Paulo - SP - CEP 05513-900).
14.9.3 As alterações nos dados pessoais quanto ao critério de desempate deste Edital, 
somente serão consideradas quando solicitadas no prazo estabelecido no item 7.7 do 
Capítulo VII, por fazer parte do critério de desempate dos candidatos.
14.9.4 É responsabilidade do candidato manter seu endereço (inclusive eletrônico) e 
telefone atualizados, até que se expire o prazo de validade do Concurso. Para atualiza-
ção dos dados após a homologação do concurso, o candidato deverá verifi car os pro-
cedimentos sobre as convocações, disponível no link “Concursos e Empregos” (http://
campinas.sp.gov.br/governo/recursos-humanos/procedimentos_convocacoes.pdf) 
14.9.5 A Prefeitura do Município de Campinas e a Fundação Carlos Chagas não se 
responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:
a) endereço eletrônico errado ou não atualizado;
b) endereço residencial errado ou não atualizado;
c) endereço de difícil acesso;
d) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas, decorrentes de informa-
ção errônea de endereço por parte do candidato; 
e) correspondência recebida por terceiros.
14.10 A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova e/ou tornar sem efeito a 
nomeação do candidato, em todos os atos relacionados ao Concurso, quando constata-
da a omissão, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com a fi nalidade de 
prejudicar direito ou criar obrigação.
14.11 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retifi cações, en-
quanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância 
que será mencionada em Edital ou Comunicado a ser publicado no Diário Ofi cial do 
Município.
14.12 Após a homologação ,  as convocações, comunicados e resultados ofi ciais do 
Concurso Público serão publicados,  exclusivamente , no Diário Ofi cial do Município 
de Campinas, que é acessado pela internet, no endereço eletrônico www.campinas.
sp.gov.br/diario-ofi cial.
14.13 As informações auxiliares sobre a convocação para reunião de preenchimento 
de vagas poderão ser disponibilizadas no sistema de acompanhamento das convoca-
ções, no seguinte endereço: www.campinas.sp.gov.br/empregos_concursos.php, atra-
vés do link “Concursos e Empregos”.
14.14 Decorridos 120 (cento e vinte) dias da homologação do Concurso Público, e não 
se caracterizando óbice administrativo ou legal, é facultada a incineração das provas e 
demais registros escritos, mantendo-se, entretanto, pelo período de validade do Con-
curso, os registros eletrônicos a ele referentes. 
14.15 Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como 
referência o horário ofi cial de Brasília. 
14.16 A Prefeitura Municipal de Campinas e a Fundação Carlos Chagas não forne-
cerão e não se responsabilizarão por quaisquer cursos, textos e apostilas referentes a 
este Concurso Público, sendo de responsabilidade do candidato a escolha e busca do 
material de estudo
14.17 Os questionamentos relativos a casos omissos e/ou duvidosos serão julgados 
pela Comissão de Concurso da Prefeitura Municipal de Campinas, conjuntamente 
com a Fundação Carlos Chagas.

Campinas, 21 de Março de 2016
  
  
 Marionaldo Fernandes Maciel 
 Secretário Municipal de Recursos Humanos
 
 ANEXO I 
 ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DOS CARGOS 
  
As atribuições descritas neste Edital poderão ser complementadas e/ou alteradas atra-
vés da lei ou decreto específi co, mesmo posteriormente à homologação deste certa-
me, a critério da Prefeitura Municipal de Campinas. Qualquer complementação e/ou 
alteração nas atribuições específi cas do cargo/especialidade respeitarão a legislação 
regulatória da respectiva profi ssão. As atribuições eventualmente complementadas e/
ou alteradas deverão ser executadas por todos os servidores admitidos, em qualquer 
época, para o cargo/especialidade.

 MÉDICO - CARDIOLOGIA 
Realizar atenção à saúde do usuário, apresentando-se, buscando o diagnóstico e orien-
tando o paciente quanto aos procedimentos a serem realizados. Realizar consultas e 
procedimentos médicos, além de atendimento em urgência/emergência aos pacientes 
portadores de doenças e disfunções relacionadas com o sistema cardiovascular. Atuar 
na prevenção de cardiopatias. Realizar atividades de matriciamento. Estabelecer plano 
diagnóstico e terapêutico, sempre que possível, em parceria com a equipe local, so-
bretudo para casos de maior risco/vulnerabilidade, utilizando-se de protocolos institu-
cionalmente reconhecidos. Solicitar e articular interconsultas e recursos intersetoriais, 
através dos mecanismos de referência e contrarreferência, visando à diminuição dos 
agravos à saúde dos usuários. Realizar atividades de orientação, planejamento e su-
pervisão de residentes. Responder tecnicamente pela sua área específi ca de atuação. 
Emitir atestados de óbito para pacientes sob seus cuidados. Preencher os prontuários 
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dos pacientes, além de atestados, relatórios e documentação relativa ao atendimento 
do usuário, inclusive CAT, atestado de saúde e de aptidão física, entre outros. Partici-
par dos processos de vigilância à saúde, através da detecção e notifi cação de doenças 
infectocontagiosas, utilizando instrumentos e fi chas próprias para este fi m. Desenvol-
ver ações de vigilância de baixa, média e alta complexidade nas áreas ambiental, sani-
tária, epidemiológica e saúde do trabalhador. Obedecer à legislação federal, estadual e 
municipal. Atender Princípios e Diretrizes e legislações vigentes do SUS, bem como 
normas de trabalho, de biossegurança e da ética profi ssional. Executar atividades cor-
relatas e outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à 
sua especialidade, obedecendo à regulamentação da respectiva categoria profi ssional. 

 MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA 
Realizar atenção à saúde do usuário, apresentando-se, buscando o diagnóstico e orien-
tando o paciente quanto aos procedimentos a serem realizados. Efetuar atividades de 
apoio clínico em caráter de emergência e em caráter primário, secundário e terciário. 
Atuar em casos de necessidade e apoio clínico em nível de pré e pós-operatório, in-
cluindo acompanhamento ambulatorial, diagnóstico, tratamento clínico e avaliação 
de riscos para procedimentos cirúrgicos. Realizar clínica médica ampliada, procedi-
mentos cirúrgicos simples, atendimento de primeiros socorros, urgências com enca-
minhamentos, entre outros. Realizar atividades de matriciamento. Estabelecer plano 
diagnóstico e terapêutico, sempre que possível em parceria com a equipe local, sobre-
tudo para casos de maior risco/vulnerabilidade, utilizando-se de protocolos institucio-
nalmente reconhecidos. Solicitar e articular interconsultas e recursos intersetoriais, 
através dos mecanismos de referência e contrarreferência, visando à diminuição dos 
agravos à saúde dos usuários. Responder tecnicamente pela sua área específi ca de atu-
ação. Emitir atestados de óbito para pacientes sob seus cuidados. Preencher os pron-
tuários dos pacientes e documentos de produção dentro da sistemática do SUS, além 
de atestados, relatórios e documentação relativa ao atendimento do usuário, inclusive 
CAT, atestado de saúde e de aptidão física, entre outros. Participar dos processos de vi-
gilância à saúde, através da detecção, investigação, medidas de controle e notifi cações 
de doenças e agravos à saúde, utilizando instrumentos e fi chas próprias para este fi m. 
Indicar imunobiológicos do Programa Nacional de Imunização. Desenvolver ações de 
vigilância de baixa, média e alta complexidade nas áreas ambiental, sanitária, epide-
miológica e saúde do trabalhador. Obedecer à legislação federal, estadual e municipal. 
Atender Princípios e Diretrizes e legislações vigentes do SUS, bem como normas de 
trabalho, de biossegurança e da ética profi ssional. Executar atividades correlatas e 
outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especia-
lidade, obedecendo à regulamentação da respectiva categoria profi ssional.

 MÉDICO - ENDOCRINOLOGIA 
Realizar atenção à saúde do usuário, apresentando-se, buscando o diagnóstico e 
orientando o paciente e acompanhante quanto aos procedimentos a serem realizados; 
realizar consultas e procedimentos médicos, além de atendimento em urgência/emer-
gência; realizar diagnóstico, manejo clínico e tratamento de patologias neuroendo-
crinológicas, doenças da hipófi se, tireóide, adrenais e pâncreas, doenças osteometa-
bólicas, sistema reprodutivo: reposição hormonal masculina e feminina, alterações 
menstruais, distúrbios da puberdade, alterações do crescimento e desenvolvimento da 
criança, dislipidemias; realizar tratamento da obesidade e diabetes; realizar atividades 
de matriciamento; estabelecer plano diagnóstico e terapêutico, sempre que possível, 
em parceria com a equipe local, sobretudo para casos de maior risco/vulnerabilidade, 
utilizando-se de protocolos institucionalmente reconhecidos; solicitar e articular inter-
consultas e recursos intersetoriais, através dos mecanismos de referência e contrarre-
ferência, visando à diminuição dos agravos à saúde dos usuários; realizar atividades de 
orientação, planejamento e supervisão de residentes; responder tecnicamente pela sua 
área específi ca de atuação; emitir atestados de óbito para pacientes sob seus cuidados. 
Preencher os prontuários dos pacientes e documentos de produção dentro da sistemá-
tica do SUS, além de atestados, relatórios e documentação relativa ao atendimento 
do usuário, inclusive CAT, relatórios para o Conselho Tutelar, atestado de saúde e 
de aptidão física, entre outros; participar dos processos de vigilância à saúde, através 
da detecção, investigação, medidas de controle e notifi cação de doenças e agravos à 
saúde, utilizando instrumentos e fi chas próprias para este fi m; indicar imunobiológi-
cos do Programa Nacional de Imunização; desenvolver ações de vigilância de baixa, 
média e alta complexidade nas áreas ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do 
trabalhador; obedecer à legislação federal, estadual e municipal; atender Princípios e 
Diretrizes e legislações vigentes do SUS, bem como normas de trabalho, de biossegu-
rança e da ética profi ssional. Executar atividades correlatas e outras tarefas de mesma 
natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade, obedecendo à re-
gulamentação da respectiva categoria profi ssional.

 MÉDICO - GASTROENTEROLOGIA 
Realizar atenção à saúde do usuário, apresentando-se, buscando o diagnóstico e 
orientando o paciente e acompanhante quanto aos procedimentos a serem realizados; 
realizar consultas e procedimentos médicos, além de atendimento em urgência/emer-
gência; realizar diagnóstico, manejo clínico e tratamento de patologias relacionadas 
ao sistema digestivo; avaliar e acompanhar pacientes no pré e pós-operatório; realizar 
atividades de matriciamento; estabelecer plano diagnóstico e terapêutico, sempre que 
possível, em parceria com a equipe local, sobretudo para casos de maior risco/vul-
nerabilidade, utilizando-se de protocolos institucionalmente reconhecidos; solicitar e 
articular interconsultas e recursos intersetoriais, através dos mecanismos de referência 
e contrarreferência, visando à diminuição dos agravos à saúde dos usuários; realizar 
atividades de orientação, planejamento e supervisão de residentes; responder tecni-
camente pela sua área específi ca de atuação; emitir atestados de óbito para pacientes 
sob seus cuidados. Preencher os prontuários dos pacientes e documentos de produção 
dentro da sistemática do SUS, além de atestados, relatórios e documentação relativa 
ao atendimento do usuário, inclusive CAT, relatórios para o Conselho Tutelar, atesta-
do de saúde e de aptidão física, entre outros; participar dos processos de vigilância à 
saúde, através da detecção, investigação, medidas de controle e notifi cação de doenças 
e agravos à saúde, utilizando instrumentos e fi chas próprias para este fi m; indicar imu-
nobiológicos do Programa Nacional de Imunização; desenvolver ações de vigilância 
de baixa, média e alta complexidade nas áreas ambiental, sanitária, epidemiológica 
e saúde do trabalhador; obedecer à legislação federal, estadual e municipal; atender 
princípios e diretrizes e legislações vigentes do SUS, bem como normas de trabalho, 
de biossegurança e da ética profi ssional. Executar atividades correlatas e outras tarefas 
de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade, obede-
cendo à regulamentação da respectiva categoria profi ssional.

 MÉDICO - HEMATOLOGIA/HEMOTERAPIA 
Realizar atenção à saúde do usuário, apresentando-se, buscando o diagnóstico e orien-
tando o paciente quanto aos procedimentos a serem realizados. Realizar consultas 
e procedimentos médicos, tanto ambulatorial ao paciente internado, além de aten-

dimento em urgência/emergência, aos usuários portadores de doenças e disfunções 
que afetam o sangue, tais como: anemias, tromboses, hemofi lias, leucemias, linfomas, 
mieloma múltiplo, entre outras. Efetuar procedimentos terapêuticos com o sangue e 
seus derivados. Realizar diagnósticos e procedimentos: biópsia de medula óssea e 
mieloculturas. Avaliar pré, intra e pós-operatório, prescrevendo suporte hemoterápico. 
Realizar atividades de matriciamento. Solicitar e articular interconsultas e recursos 
intersetoriais, através dos mecanismos de referência e contrarreferência, visando à 
diminuição dos agravos à saúde dos usuários. Realizar atividades de orientação, plane-
jamento e supervisão de residentes. Responder tecnicamente pela sua área específi ca 
de atuação. Emitir atestados de óbito para pacientes sob seus cuidados. Preencher os 
prontuários dos pacientes, além de atestados, relatórios e documentação relativa ao 
atendimento do usuário, inclusive CAT, atestado de saúde e de aptidão física, entre 
outros. Participar dos processos de vigilância à saúde, através da detecção e notifi ca-
ção de doenças infectocontagiosas, utilizando instrumentos e fi chas próprias para este 
fi m. Desenvolver ações de vigilância de baixa, média e alta complexidade nas áreas 
ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador. Obedecer à legislação 
federal, estadual e municipal. Atender Princípios e Diretrizes e legislações vigentes do 
SUS, bem como normas de trabalho, de biossegurança e da ética profi ssional. Execu-
tar atividades correlatas e outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua especialidade, obedecendo à regulamentação da respectiva categoria 
profi ssional.

 MÉDICO - INFECTOLOGIA 
Realizar atenção à saúde do usuário, apresentando-se, buscando o diagnóstico e orien-
tando o paciente e acompanhante quanto aos procedimentos a serem realizados; re-
alizar consultas e procedimentos médicos aos pacientes com doenças infecciosas e 
parasitárias; realizar atividades de educação em saúde, visando a prevenção de doen-
ças infecciosas e parasitárias; realizar atividades de matriciamento; estabelecer plano 
diagnóstico e terapêutico, sempre que possível, em parceria com a equipe local, so-
bretudo para casos de maior risco/vulnerabilidade, utilizando-se de protocolos institu-
cionalmente reconhecidos; solicitar e articular interconsultas e recursos intersetoriais, 
através dos mecanismos de referência e contrarreferência, visando à diminuição dos 
agravos à saúde dos usuários; realizar atividades de orientação, planejamento e su-
pervisão de residentes; responder tecnicamente pela sua área específi ca de atuação; 
emitir atestados de óbito para pacientes sob seus cuidados. Preencher os prontuários 
dos pacientes e documentos de produção dentro da sistemática do SUS, além de ates-
tados, relatórios e documentação relativa ao atendimento do usuário, inclusive CAT, 
relatórios para o Conselho Tutelar, atestado de saúde e de aptidão física, entre outros; 
participar dos processos de vigilância à saúde, através da detecção, investigação, me-
didas de controle e notifi cação de doenças e agravos à saúde, utilizando instrumentos e 
fi chas próprias para este fi m; indicar imunobiológicos do Programa Nacional de Imu-
nização; desenvolver ações de vigilância de baixa, média e alta complexidade correla-
cionadas às doenças infecciosas e parasitárias; obedecer à legislação federal, estadual 
e municipal; atender Princípios e Diretrizes e legislações vigentes do SUS, bem como 
normas de trabalho, de biossegurança e da ética profi ssional. Executar atividades cor-
relatas e outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à 
sua especialidade, obedecendo à regulamentação da respectiva categoria profi ssional.

 MÉDICO - MASTOLOGIA 
Realizar atenção à saúde do usuário, apresentando-se, buscando o diagnóstico e 
orientando o paciente e acompanhante quanto aos procedimentos a serem realizados; 
realizar consultas e avaliar o usuário, estabelecendo plano diagnóstico, terapêutico/
conduta; realizar intervenções cirúrgicas na sua área de atuação de pequena, média 
e alta complexidade; efetuar atendimento integral ao paciente, tanto ambulatorial 
quanto cirúrgico (pré, intra e pós-operatório), bem como em atendimento de urgência/
emergência; realizar diagnóstico, manejo clínico e tratamento de patologias relacio-
nadas às glândulas mamárias; avaliar e acompanhar os resultados da cirurgia e os 
progressos obtidos pelos pacientes; realizar atividades de matriciamento; solicitar e 
articular interconsultas e recursos intersetoriais, através dos mecanismos de referência 
e contrarreferência, visando à diminuição dos agravos à saúde dos usuários; realizar 
atividades de orientação, planejamento e supervisão de residentes; responder tecni-
camente pela sua área específi ca de atuação; emitir atestados de óbito para pacientes 
sob seus cuidados. Preencher os prontuários dos pacientes e documentos de produção 
dentro da sistemática do SUS, além de atestados, relatórios e documentação relativa 
ao atendimento do usuário, inclusive CAT, relatórios para o Conselho Tutelar, atesta-
do de saúde e de aptidão física, entre outros; participar dos processos de vigilância à 
saúde, através da detecção, investigação, medidas de controle e notifi cação de doenças 
e agravos à saúde, utilizando instrumentos e fi chas próprias para este fi m; indicar imu-
nobiológicos do Programa Nacional de Imunização; desenvolver ações de vigilância 
de baixa, média e alta complexidade nas áreas ambiental, sanitária, epidemiológica 
e saúde do trabalhador; obedecer à legislação federal, estadual e municipal; atender 
Princípios e Diretrizes e legislações vigentes do SUS, bem como normas de trabalho, 
de biossegurança e da ética profi ssional. Executar atividades correlatas e outras tarefas 
de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade, obede-
cendo à regulamentação da respectiva categoria profi ssional.

 MÉDICO - NEUROLOGIA 
Realizar atenção à saúde do usuário, apresentando-se, buscando o diagnóstico e orien-
tando o paciente quanto aos procedimentos a serem realizados. Realizar consultas e 
procedimentos médicos, além de atendimento em urgência/emergência, aos pacientes 
portadores de doenças e disfunções que afetam o sistema nervoso central e periférico, 
bem como seus envoltórios. Prescrever e analisar métodos diagnósticos auxiliares, 
tais como: LCR, eletrencefalograma, eletromiografi a, neuroimagem e outros. Realizar 
prescrições e encaminhamentos dos pacientes sob seus cuidados. Realizar atividades 
de matriciamento. Estabelecer plano diagnóstico e terapêutico, sempre que possível 
em parceria com a equipe local, sobretudo para casos de maior risco/vulnerabilidade, 
utilizando-se de protocolos institucionalmente reconhecidos. Solicitar e articular in-
terconsultas e recursos intersetoriais, através dos mecanismos de referência e contrar-
referência, visando à diminuição dos agravos à saúde dos usuários. Realizar atividades 
de orientação, planejamento e supervisão de residentes. Responder tecnicamente pela 
sua área específi ca de atuação. Emitir atestados de óbito para pacientes sob seus cuida-
dos. Preencher os prontuários dos pacientes e documentos de produção dentro da siste-
mática do SUS, além de atestados, relatórios e documentação relativa ao atendimento 
do usuário, inclusive CAT, atestado de saúde e de aptidão física, entre outros. Partici-
par dos processos de vigilância à saúde, através da detecção, investigação, medidas de 
controle e notifi cações de doenças e agravos à saúde, utilizando instrumentos e fi chas 
próprias para este fi m. Indicar imunobiológicos do Programa Nacional de Imuniza-
ção. Desenvolver ações de vigilância de baixa, média e alta complexidade nas áreas 
ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador. Obedecer à legislação 
federal, estadual e municipal. Atender Princípios e Diretrizes e legislações vigentes do 



24 Campinas, quinta-feira, 24 de março de 2016Diário Ofi cial do Município de Campinas

SUS, bem como normas de trabalho, de biossegurança e da ética profi ssional. Execu-
tar atividades correlatas e outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua especialidade, obedecendo à regulamentação da respectiva categoria 
profi ssional.

 MÉDICO - OFTALMOLOGIA 
Realizar atenção à saúde do usuário, apresentando-se, buscando o diagnóstico e orien-
tando o paciente e acompanhante quanto aos procedimentos a serem realizados; rea-
lizar consultas, diagnóstico, procedimentos médicos e tratamento de patologias rela-
cionadas ao globo ocular e à visão, como anisometropia, astigmatismo, baixa visão, 
catarata, miopia, glaucoma, estrabismo, entre outras; realizar intervenções cirúrgicas 
de pequena, média e alta complexidade; efetuar atendimento integral ao paciente, tan-
to ambulatorial quanto cirúrgico (pré, intra e pós-operatório), bem como em atendi-
mento de urgência/emergência; avaliar e acompanhar os resultados da cirurgia e os 
progressos obtidos pelos pacientes; realizar atividades de matriciamento; solicitar e 
articular interconsultas e recursos intersetoriais, através dos mecanismos de referência 
e contrarreferência, visando à diminuição dos agravos à saúde dos usuários; realizar 
atividades de orientação, planejamento e supervisão de residentes; responder tecni-
camente pela sua área específi ca de atuação; emitir atestados de óbito para pacientes 
sob seus cuidados. Preencher os prontuários dos pacientes e documentos de produção 
dentro da sistemática do SUS, além de atestados, relatórios e documentação relativa 
ao atendimento do usuário, inclusive CAT, relatórios para o Conselho Tutelar, atesta-
do de saúde e de aptidão física, entre outros; participar dos processos de vigilância à 
saúde, através da detecção, investigação, medidas de controle e notifi cação de doenças 
e agravos à saúde, utilizando instrumentos e fi chas próprias para este fi m; indicar imu-
nobiológicos do Programa Nacional de Imunização; desenvolver ações de vigilância 
de baixa, média e alta complexidade nas áreas ambiental, sanitária, epidemiológica 
e saúde do trabalhador; obedecer à legislação federal, estadual e municipal; atender 
Princípios e Diretrizes e legislações vigentes do SUS, bem como normas de trabalho, 
de biossegurança e da ética profi ssional. Executar atividades correlatas e outras tarefas 
de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade, obede-
cendo à regulamentação da respectiva categoria profi ssional.

 MÉDICO - OTORRINOLARINGOLOGIA 
Realizar atenção à saúde do usuário, apresentando-se, buscando o diagnóstico e 
orientando o paciente e acompanhante quanto aos procedimentos a serem realizados; 
realizar consultas, diagnóstico, procedimentos médicos e tratamento de patologias re-
lacionadas ao ouvido, nariz e garganta, como rinite, sinu site , desvio do septo nasal, 
otite, amigdalite, faringite, entre outros agravos; realizar intervenções cirúrgicas de 
pequena, média e alta complexidade; efetuar atendimento integral ao paciente, tanto 
ambulatorial quanto cirúrgico (pré, intra e pós-operatório), bem como em atendimento 
de urgência/emergência; avaliar e acompanhar os resultados da cirurgia e os progres-
sos obtidos pelos pacientes; realizar atividades de matriciamento; solicitar e articular 
interconsultas e recursos intersetoriais, através dos mecanismos de referência e con-
trarreferência, visando à diminuição dos agravos à saúde dos usuários; realizar ativi-
dades de orientação, planejamento e supervisão de residentes; responder tecnicamente 
pela sua área específi ca de atuação; emitir atestados de óbito para pacientes sob seus 
cuidados. Preencher os prontuários dos pacientes e documentos de produção dentro da 
sistemática do SUS, além de atestados, relatórios e documentação relativa ao atendi-
mento do usuário, inclusive CAT, relatórios para o Conselho Tutelar, atestado de saúde 
e de aptidão física, entre outros; participar dos processos de vigilância à saúde, através 
da detecção, investigação, medidas de controle e notifi cação de doenças e agravos à 
saúde, utilizando instrumentos e fi chas próprias para este fi m; indicar imunobiológi-
cos do Programa Nacional de Imunização; desenvolver ações de vigilância de baixa, 
média e alta complexidade nas áreas ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do 
trabalhador; obedecer à legislação federal, estadual e municipal; atender Princípios e 
Diretrizes e legislações vigentes do SUS, bem como normas de trabalho, de biossegu-
rança e da ética profi ssional. Executar atividades correlatas e outras tarefas de mesma 
natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade, obedecendo à re-
gulamentação da respectiva categoria profi ssional.

 MÉDICO - PNEUMOLOGIA 
Realizar atenção à saúde do usuário, apresentando-se, buscando o diagnóstico e orien-
tando o paciente quanto aos procedimentos a serem realizados. Realizar consultas e 
procedimentos médicos, e, quando necessário, atendimento emergencial aos pacientes 
portadores de patologias das vias aéreas inferiores. Atuar na prevenção, diagnóstico 
e tratamento das doenças, sob enfoque da pneumologia, tais como: apnéia, asma, do-
ença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonias, fi brose cística, tuberculose, micoses 
pulmonares, doenças auto-imunes, entre outras. Realizar atividades de matriciamento. 
Estabelecer plano diagnóstico e terapêutico, sempre que possível em parceria com 
a equipe local, sobretudo para casos de maior risco/vulnerabilidade, utilizando-se 
de protocolos institucionalmente reconhecidos. Solicitar e articular interconsultas 
e recursos intersetoriais, através dos mecanismos de referência e contrarreferência, 
visando à diminuição dos agravos à saúde dos usuários. Realizar atividades de orien-
tação, planejamento e supervisão de residentes. Responder tecnicamente pela sua área 
específi ca de atuação. Emitir atestados de óbito para pacientes sob seus cuidados. 
Preencher os prontuários dos pacientes e documentos de produção dentro da sistemá-
tica do SUS, além de atestados, relatórios e documentação relativa ao atendimento do 
usuário, inclusive CAT, atestado de saúde e de aptidão física, entre outros. Participar 
dos processos de vigilância à saúde, através da detecção, investigação, medidas de 
controle e notifi cações de doenças e agravos à saúde, utilizando instrumentos e fi chas 
próprias para este fi m. Indicar imunobiológicos do Programa Nacional de Imuniza-
ção. Desenvolver ações de vigilância de baixa, média e alta complexidade nas áreas 
ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador. Obedecer à legislação 
federal, estadual e municipal. Atender Princípios e Diretrizes e legislações vigentes do 
SUS, bem como normas de trabalho, de biossegurança e da ética profi ssional. Execu-
tar atividades correlatas e outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua especialidade, obedecendo à regulamentação da respectiva categoria 
profi ssional.

 MÉDICO - REUMATOLOGIA 
Realizar atenção à saúde do usuário, apresentando-se, buscando o diagnóstico e orien-
tando o paciente e acompanhante quanto aos procedimentos a serem realizados; rea-
lizar consultas, diagnóstico, procedimentos médicos e tratamento de pacientes com 
esclerose sistêmica, fi bromialgia, osteoporose, artrite reumatóide, gota, entre outras 
doenças reumáticas; efetuar atendimento integral ao paciente, tanto ambulatorial 
quanto cirúrgico (pré, intra e pós-operatório), bem como em atendimento de urgên-
cia/emergência; realizar atividades de matriciamento; estabelecer plano diagnóstico 
e terapêutico, sempre que possível, em parceria com a equipe local, sobretudo para 
casos de maior risco/vulnerabilidade, utilizando-se de protocolos institucionalmente 

reconhecidos; solicitar e articular interconsultas e recursos intersetoriais, através dos 
mecanismos de referência e contrarreferência, visando à diminuição dos agravos à 
saúde dos usuários; realizar atividades de orientação, planejamento e supervisão de 
residentes; responder tecnicamente pela sua área específi ca de atuação; emitir atesta-
dos de óbito para pacientes sob seus cuidados. Preencher os prontuários dos pacientes 
e documentos de produção dentro da sistemática do SUS, além de atestados, relató-
rios e documentação relativa ao atendimento do usuário, inclusive CAT, relatórios 
para o Conselho Tutelar, atestado de saúde e de aptidão física, entre outros; participar 
dos processos de vigilância à saúde, através da detecção, investigação, medidas de 
controle e notifi cação de doenças e agravos à saúde, utilizando instrumentos e fi chas 
próprias para este fi m; indicar imunobiológicos do Programa Nacional de Imuniza-
ção; desenvolver ações de vigilância de baixa, média e alta complexidade nas áreas 
ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador; obedecer à legislação 
federal, estadual e municipal; atender Princípios e Diretrizes e legislações vigentes do 
SUS, bem como normas de trabalho, de biossegurança e da ética profi ssional. Execu-
tar atividades correlatas e outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua especialidade, obedecendo à regulamentação da respectiva categoria 
profi ssional.

 A  NEXO II 
 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  
  
 CONHECIMENTOS GERAIS (COMUM A TODAS AS ESPECIALIDADES )

SUS - Princípios e Diretrizes. Política Nacional de Humanização do SUS. Programa 
de Saúde da Família. Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil. Código de Ética 
Médica. Concepção de saúde e doença. Promoção de saúde, epidemiologia, prevenção 
de doenças e medicalização em saúde. Identifi cação de situações de risco individual/
familiar/coletivo. Uso racional de medicamentos. Atenção primária em saúde: abor-
dagem familiar, abordagem comunitária e atendimento ambulatorial. Fisiopatologia, 
diagnóstico, prevenção e tratamento das doenças prevalentes na atenção primária à 
saúde: cardiovasculares, endocrinológicas, psiquiátricas, hematológicas, respiratórias, 
do aparelho digestivo, hepatites, dermatológicas, neurológicas, doenças sexualmente 
transmissíveis, parasitoses. Síndromes febris e hemorrágicas. Alimentação e distúr-
bios alimentares. Alcoolismo e uso de substâncias psicoativas. Imunização ativa e 
passiva. Doenças e agravos de notifi cação compulsórias. Sexualidade na infância, 
adolescência, adulto e idoso. Noções de urgência e emergência em clínicas. Preenchi-
mento da Declaração de Óbito. Atendimento à vítima de violência sexual, de doença 
ocupacional e acidente de trabalho. Apoio Matricial.

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 MÉDICO - CARDIOLOGIA 
Anatomia e fi siologia do aparelho cardiovascular. Semiologia cardiovascular. Insufi -
ciência cardíaca. Arritmias cardíacas, síncope, morte súbita. Distúrbios de condução. 
Marcapassos. Hipertensão pulmonar, tromboembolismo pulmonar, Cor pulmonale. 
Hipertensão arterial sistêmica. Cardiopatias congênitas em adultos e crianças. Val-
vopatias. Endocardite bacteriana. Cardiopatias isquêmicas, angina, infarto agudo do 
miocárdio. Cardiomiopatias. Tumores cardíacos, doenças do pericárdio, doenças da 
aorta. Avaliação de risco cardiovascular. Pós-operatório em cirurgia cardíaca. Dislipi-
demias. Acometimento cardiovascular nas doenças sistêmicas. Gravidez e cardiopatia. 
Choque cardiogênico. Urgências e emergências cardiológicas. Reabilitação cardiovas-
cular. Indicações e interpretação dos métodos diagnósticos em cardiologia. 

 MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA 
Abordagem da família: criança, adolescente, gestante, adulto e idoso. Cuidados ge-
rais com o paciente em medicina interna. Epidemiologia, fi siopatologia, diagnóstico, 
quadro clínico, tratamento e prevenção das doenças relacionadas ao sistema cardio-
vascular: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, insufi ciência cardíaca, miocar-
diopatias, valvulopatias, arritmias cardíacas, aneurisma de aorta, insufi ciência arterial 
periférica, tromboses venosas, choque, acometimento cardiovascular nas doenças 
sistêmicas; gravidez e cardiopatia; avaliação de risco cardiovascular; Sistema Res-
piratório: doenças pulmonares relacionadas às síndromes febris, gripe Infl uenza, in-
sufi ciência respiratória aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, 
pneumonias, abscessos pulmonares, tuberculose, embolia pulmonar, doença pulmonar 
intersticial, hipertensão pulmonar, sinusite, otite, amigdalite, neoplasias, tabagismo; 
Sistema digestivo: doenças gastrointestinais e hepáticas, gastrite, úlcera péptica, doen-
ças intestinais infl amatórias e parasitárias, diarreia, colecistopatias, pancreatite, hepa-
tites virais, hepatopatias tóxicas, hepatopatias crônicas, doença diverticular de cólon, 
neoplasias; Doenças endócrinas e do metabolismo: diabetes mellitus, hipotiroidismo, 
hipertiroidismo, tireoidites, nódulos tireoidianos, doenças da hipófi se e da adrenal, 
distúrbios das glândulas paratireóides, hipovitaminoses, desnutrição, obesidade, os-
teoporose; Doenças reumatológicas: osteoartrite, doença reumatóide juvenil, gota, lú-
pus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, artrite reumatóide, espondiloartropatias, 
colagenoses, lombalgia; Doenças infecciosas e transmissíveis, antibioticoterapia, uso 
racional de antibióticos; Doenças neurológicas: cefaléias, epilepsia, acidente vascular 
cerebral, neuropatias periféricas, encefalopatias, coma, doenças degenerativas e in-
fecciosas do Sistema Nervoso Central; Doenças hematológicas: anemias, leucopenia, 
púrpuras, distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão; 
Doenças dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofi toses, eczema, dermatite 
de contato, urticária, onicomicoses; Doenças imunológicas, anafi laxia; Doenças gi-
necológicas: alteração no ciclo menstrual, doença infl amatória pélvica, leucorreias, 
prevenção do câncer cérvico-uterino e de mamas, atenção ao pré-natal/parto/puerpério 
e intercorrências, climatério, planejamento familiar; Doenças renais e do aparelho ge-
nitourinário: insufi ciência renal aguda e crônica, glomeruloneferites, síndrome nefró-
tica, nefrolitíase, infecções urinárias, próstata, neoplasias, distúrbios hidroeletrolíticos 
e acidobásicos; Doenças psiquiátricas: surtos psicóticos, pânico, depressão, ansiedade, 
quadros reativos, dependências químicas, alcoolismo. Intoxicações exógenas: medi-
camentos, domisanitários, agrotóxicos e pesticidas. Doenças ocupacionais. Urgências 
e emergências clínicas. Indicações e interpretação dos métodos diagnósticos de uso 
corriqueiro na prática clínica diária.

 MÉDICO - ENDOCRINOLOGIA 
Biologia Molecular. Fisiologia. Neuroendocrinologia: Distúrbios do eixo hipotalâmi-
co-hipofi sário; tumores hipofi sários funcionantes e não funcionantes; hipopituitaris-
mo; hiperprolactinemia; acromegalia e gigantismo; Síndrome de Cushing; Diabetes 
Insipidus central e nefrogênico; Síndrome de secreção inapropriada de ADH. Agravos 
da glândula tireóide: nódulos tireoideanos; câncer da tireoide; hipotireoidismo; hiper-
tireoidismo e tireotoxicose; bócio nodular e multinodular tóxico; tireoidites; emer-
gências tireoideanas. Doenças suprarrenais: investigação dos incidentalomas; câncer 
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das suprarrenais; insufi ciência adrenocortical; síndromes hipercortisolêmicas; feocro-
mocitoma; hiperaldosteronismo primário; hiperplasia adrenal congênita. Doença de 
Addison. Pâncreas endócrino: Diabetes Mellitus - diagnóstico, classifi cação, trata-
mento, complicações crônicas, cetoacidose diabética, estado hiperosmolar, diabetes 
mellitus na gravidez; hipoglicemias; dislipidemias e obesidade. Distúrbios nutricio-
nais. Doenças osteometabólicas. Agravos da glândula paratireóide: hipoparatireoidis-
mo; hiperparatireoidismo. Osteoporose. Doença de Paget. Defi ciência e insufi ciência 
da vitamina D. Sistema reprodutivo: fi siologia e distúrbios da diferenciação sexual; 
hipogonadismo; criptorquidismo; micropênis; ginecomastia; amenorreia; climatério e 
menopausa; síndrome do ovário policístico. Hiperandrogenismo. Distúrbios endócri-
nos na AIDS. Neoplasia endócrina múltipla. Crescimento e desenvolvimento: testes 
diagnósticos para defi ciência de hormônio do crescimento; investigação da criança 
com baixa estatura; puberdade atrasada; puberdade precoce.Indicações e interpretação 
dos exames complementares em Endocrinologia. Emergências endocrinológicas.

 MÉDICO -   GASTROENTEROLOGIA 
Anatomia e fi siologia do aparelho digestivo. Doenças da cavidade oral. Esofagites. 
Doença do refl uxo gastroesofágico (DRGE). Esôfago de Barrett. Estenose esofágica. 
Alterações da motilidade do esôfago. Gastrites. Úlcera péptica. Gastroparesia. Infec-
ção pelo Helicobacter pylori. Doenças da vesícula biliar e das vias biliares. Síndromes 
colestáticas. Hepatites virais e autoimunes. Hepatopatias tóxicas. Doenças hepáticas 
crônicas. Cirrose hepática, suas causas e suas complicações. Diagnóstico diferencial 
das icterícias. Cistos e abscessos hepáticos. Doenças hepáticas metabólicas. Doença 
hepática gordurosa não alcoólica. Hipertensão portal. Alterações hepáticas nas doen-
ças sistêmicas. Fígado e gravidez. Transplante hepático. Pancreatite aguda e crônica. 
Nódulos e cistos de pâncreas. Doenças infl amatórias intestinais. Retocolite ulcerati-
va inespecífi ca. Doença de Crohn. Colites. Doenças parasitárias intestinais. Diarreias 
agudas e crônicas. Síndrome de má absorção. Doença diverticular dos cólons. Pólipos 
gastrointestinais. Doenças do apêndice cecal. Alterações genéticas e afecções do apa-
relho digestivo. Insufi ciência vascular mesentérica. Aneurismas viscerais. Hemorragia 
digestiva alta e baixa. Anomalias congênitas do aparelho digestivo. Neoplasias do 
sistema digestivo. Manifestações gastrointestinais associadas a doenças sistêmicas. 
Manifestações digestivas da Síndrome de Imunodefi ciência Adquirida. Doença de 
Chagas. Esquistossomose mansônica. Álcool e aparelho digestivo. Transtornos ali-
mentares. Obesidade e seu tratamento. Indicações e complicações da cirurgia bariátri-
ca. Nutrição em gastroenterologia. Síndrome do intestino curto. Doenças funcionais 
do aparelho digestivo. Antibioticoterapia e o uso racional de antibióticos. Abordagem 
do doente com dor abdominal aguda e crônica. Causas de dor abdominal não relacio-
nada ao aparelho digestivo. Indicações e interpretação dos métodos diagnósticos na 
prática clínica diária. Urgências e emergências clínicas.
  
 MÉDICO - HEMATOLOGIA/HEMOTERAPIA 
Hematopoiese. Avaliação de medula óssea normal (Mielograma, interpretação do lau-
do de citometria de fl uxo e de biopsia de medula óssea). Avaliação laboratorial hema-
tológica de sangue periférico. Valores normais. Anemias (ferropriva, megaloblástica, 
hemolítica, doença crônica). Poliglobulias. Leucocitoses. Leucopenias. Trombocito-
penias. Trombocitoses. Aplasia medular. Hemostasia. Fisiologia da hemostasia. Fator 
vascular. Fator plaquetário. Fator plasmático. Sistema de coagulação. Inibidores fi -
siológicos da coagulação. Sistema fi brinolítico. Manifestações clínicas e avaliação de 
doenças hemorrágicas. Auxílio do laboratório para o diagnóstico. Testes globais. Tes-
tes específi cos. Doença de Von Willebrand, Hemofi lias, plaquetopatias, coagulação 
intravascular disseminada. Estados protrombóticos e tromboses. Auxílio laboratorial 
para o diagnóstico. Testes globais. Testes específi cos. Investigação de trombofi lia. Do-
ença hemolítica perinatal: diagnóstico laboratorial; Imunização e prevenção materna; 
Conduta terapêutica para o recém-nascido acometido de doença hemolítica. Hemoglo-
binopatias: diagnóstico laboratorial. Conduta terapêutica. Hiperesplenismo. Leucoses 
agudas e crônicas: diagnóstico laboratorial - protocolos de tratamento. Linfomas de 
Hodgkin, linfomas não Hodgkin indolentes e agressivos: diagnóstico laboratorial - 
protocolos de tratamento. Mieloma múltiplo: diagnóstico laboratorial - protocolos de 
tratamento. Doenças mieloproliferativas crônicas: diagnóstico laboratorial - protoco-
los de tratamento. Síndrome mielodisplásicas: diagnóstico laboratorial. - protocolos 
de tratamento. Neutropenia febril. Síndrome de lise tumoral. Medicina transfusional. 
Política de doação de sangue. Critérios para doação de sangue (recrutamento e tria-
gem). Manuseio das reações transfusionais. Leis regulamentadoras de procedimentos 
hemoterápicos. Manifestações hematológicas associadas às doenças sistêmicas. Do-
enças das defi ciências imunológicas hereditárias e adquiridas.

 MÉDICO - INFECTOLOGIA 
Conhecimentos básicos em infectologia: fatores de virulência dos micro-organismos, 
mecanismos, defesa, resposta e avaliação imunológica, agentes imunoterápicos, in-
terferons e demais princípios básicos.Ações de vigilância, modos de transmissão, 
prevenção, profi laxia e epidemiologia geral e clínica das doenças infecciosas e pa-
rasitárias.Manifestações clínicas das doenças infecciosas e parasitárias, diagnóstico 
clínico, laboratorial, por imagem. Tratamento e acompanhamento clínico. Solicita-
ção e interpretação de exames. Métodos de confi rmação diagnóstica. Microbiologia 
clínica. Imunodiagnóstico. Métodos biomoleculares.Antibióticos e quimioterápicos 
anti-infecciosos: classifi cação, mecanismos de ação, princípios de uso, sensibilidade/
resistência, associações, efeitos adversos, uso profi lático - conhecimento de guias e 
protocolos de terapêutica antimicrobiana.Conhecimentos mais aprofundados das se-
guintes patologias causadas por: vírus - HIV, HTLV, arboviroses, dengue, Zika, CHI-
KV, febre amarela, hepatites virais, caxumba, enteroviroses, coxsackioses, rubéola, 
sarampo, exantema súbito, eritema infeccioso, outras doenças exantemáticas, cito-
megalia, herpes simples, varicela, herpes zoster, mononucleose, viroses respiratórias, 
infl uenza, neuroviroses, raiva (mordedura de animais). Rickettsioses. Micoplasmas. 
Clamídias. Doenças causadas por bactérias - bartonelose, botulismo, brucelose, cóle-
ra, endocardite infecciosa, estafi lococcias, estreptococcias, infecções gram-negativas, 
sepses, infecções diarreicas agudas e persistentes, meningites bacterianas, leptospiro-
se, salmoneloses, shigeloses, tétano, tuberculose, hanseníase. Pneumonias. Doenças 
sexualmente transmissíveis. Infecções por anaeróbios. Infecções parasitárias: malária, 
toxoplasmose, doença de Chagas, esquistossomose, leishmanioses, enteroparasitoses. 
Micoses endêmicas.Complicações infecciosas dos queimados. Infecções relacionadas 
à Assistência à Saúde (IRAS). Doenças emergentes. Urgências. Isolamento. Quarente-
na. Normas de biossegurança. Cuidados com materiais biológicos. Infecções transfu-
sionais. Imunizações. Profi laxias. Aconselhamento de viajantes.

 MÉDICO - MASTOLOGIA 
Anatomia, Embriologia, Histologia e Fisiologia da mama. Anomalias do desenvol-
vimento mamário. Propedêutica: anamnese e exame físico; diagnóstico clínico das 
alterações mamárias; métodos diagnósticos complementares; técnica e interpretação 
de mamografi as; imaginologia mamária; propedêutica invasiva. Lactação: Fisiologia 

da lactação; patologia da lactação. Patologia mamária na infância e na adolescência. 
Patologia mamária no homem. Doenças infecciosas da mama; dor mamária; necrose 
gordurosa da mama; fl uxos papilares; cirurgias das alterações benignas da mama. Pa-
tologias benignas - alterações funcionais benignas da mama; histopatologia das lesões 
benignas da mama; neoplasias benignas. Oncologia mamária: carcinogênese mamá-
ria; história natural do câncer de mama; citologia e histopatologia do câncer de mama; 
biologia celular e molecular no câncer de mama; genética e câncer de mama; imuno-
logia do câncer de mama; epidemiologia e fatores de risco do câncer de mama; sinais 
e sintomas do câncer de mama; prevenção primária do câncer de mama; detecção 
precoce do câncer de mama; lesões não palpáveis de mama; câncer oculto da mama; 
tumor fi lodes e sarcomas; carcinoma in situ; estadiamento do câncer de mama; fatores 
prognósticos do câncer de mama; cirurgia do câncer de mama; linfonodo sentinela; 
Doença de Paget; carcinoma infl amatório; câncer de mama bilateral; câncer de mama 
em jovens, idosas, na gravidez e lactação; hormonioterapia; quimioterapia; radiote-
rapia no câncer de mama; recidivas locais pós-cirurgias; seguimento após câncer de 
mama. Reabilitação e suporte: linfedema de membro superior - prevenção e trata-
mento; fi sioterapia no câncer de mama; aspectos psicossociais do câncer de mama; 
tratamento paliativo. Cirurgia plástica das mamas: Reconstrução mamária. Princípios 
de cirurgia estética das mamas. Medicina legal: Bioética e Mastologia.

 MÉDICO - NEUROLOGIA 
Anatomia, fi siologia e semiologia do sistema nervoso central e periférico. Distúrbios 
do desenvolvimento, encefalopatia estática, transtorno do défi cit de atenção e hiperati-
vidade, síndrome de Down, síndrome do X-frágil, hipotireoidismo congênito, autismo. 
Doenças infl amatórias, infecciosas e parasitárias do sistema nervoso central. Doenças 
cerebrovasculares: isquemia e hemorragia. Trombólise. Cefaléias. Epilepsias. Distúr-
bios do movimento: parkinsonismo, coreoatetoses, distonias, tremores. Demências. 
Doenças desmielinizantes e degenerativas. Neuropatias periféricas. Neuropatias here-
ditárias e adquiridas. Miopatias. Miastenia gravis. Polimio site . Hipertensão intracra-
niana. Traumatismo cranioencefálico. Distúrbio do sono. Manifestações neurológicas 
associadas às doenças sistêmicas. Tumores. Indicações e interpretação dos métodos 
diagnósticos em neurologia. Urgências e emergências clínicas.

 MÉDICO - OFTALMOLOGIA 
Embriologia ocular. Anatomia e histologia do olho, anexos e vias ópticas. Fisiologia 
do olho e anexos. Fisiologia da visão. Semiologia. Farmacologia oftalmológica. Re-
fração: noções de óptica oftálmica; vícios de refração; prescrição de óculos; lentes de 
contato. Quadro clínico, diagnóstico e tratamento das doenças do globo ocular, órbita, 
pálpebras, conjuntiva, esclera, úvea, vias lacrimais, córnea, cristalino, vítreo e retina. 
Doenças do nervo óptico e vias ópticas. Glaucoma: classifi cação; quadro clínico; diag-
nóstico; tratamento clínico e cirúrgico. Doenças da musculatura extrínseca ocular; Es-
trabismo: classifi cação; quadro clínico; tratamento clínico e cirúrgico. Manifestações 
oftalmológicas de doenças sistêmicas. AIDS e manifestações oculares. Oncologia em 
Oftalmologia. Doenças oftalmológicas associadas ao envelhecimento. Oftalmologia 
pediátrica. Urgências e emergências oftalmológicas. Terapêutica clínica e cirúrgica em 
oftalmologia. Laser em oftalmologia.

 MÉDICO - OTORRINOLARINGOLOGIA 
Anatomia, embriologia, histologia, fi siologia e semiologia da cavidade bucal, nariz, 
face, seios paranasais, faringe, laringe, pescoço, orelhaexterna,médiaeinterna, sistema 
vestibular, nervo facial. Anatomia e fi siopatologia do anel linfático de Waldeyer. Ar-
quitetura do sono. Exame otorrinolaringológico completo. Exame dos pares cranianos. 
Quadro clínico, diagnóstico e tratamento dos agravos em otorrinolaringologia; Altera-
ções de mobilidade laríngea; Disfonias; disfonias ocupacionais; Estridor na infância; 
Obstrução nasal; Respirador bucal - causas e consequências; Epistaxes; Rinossinu site s 
agudas e crônicas; Doenças granulomatosas de nariz e seios paranasais; distúrbios 
da olfação; Alterações nasossinusais ocupacionais; disfagia - distúrbios de deglutição 
Corpos estranhos em otorrinolaringologia; Abscesso cervical; Trauma em região de 
cabeça, face e pescoço; Doenças da base do crânio; Malformações congênitas; Alergia 
em Otorrinolaringologia. Classifi cação, diagnóstico e tratamento de perdas auditivas; 
Perda auditiva induzida por ruído (PAIR); Trauma acústico; Disfunção tubária; Oti-
tes; Paralisia facial; Zumbido; Malformações e síndromes de orelha externa, média e 
interna; fatores de risco e abordagem da surdez na infância; barotrauma. Vestibulo-
patias periféricas; Doença de Meniere; outras causas da vertigem; Distúrbios obstru-
tivos do sono; Ronco; Síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS); Neuroma do 
acústico. Oncologia em otorrinolaringologia. Indicações e interpretação dos exames 
complementares em otorrinolaringologia; Tratamentos clínicos, indicações e técnicas 
cirúrgicas em otorrinolaringologia; Complicações clínicas e cirúrgicas; Princípios de 
antibioticoterapia e uso racional de antibióticos em otorrinolaringologia.

 MÉDICO - PNEUMOLOGIA 
Anatomia e fi siologia do sistema respiratório. Semiologia. Doenças pulmonares rela-
cionadas às síndromes febris. Gripe Infl uenza. Infecções respiratórias. Pneumonias. 
Abscessos pulmonares. Micoses pulmonares. Pneumopatias supurativas. Asma. Do-
ença pulmonar obstrutiva crônica. Insufi ciência respiratória aguda e crônica. Síndro-
me da angústia respiratória aguda. Ventilação mecânica. Tromboembolismo pulmo-
nar. Cor pulmonale. Hipertensão pulmonar. Doença pulmonar intersticial. Doenças 
da pleura, do mediastino e do diafragma. Malformação congênita das vias respira-
tórias. Anomalias da caixa torácica. Traumatismo torácico. Tumores. Pneumopatias 
mediadas por processos de hipersensibilidade. Acometimento das vias respiratórias 
associadas às doenças sistêmicas. Pneumologia em pacientes imunodeprimidos. Dis-
túrbios do sono. Afogamento. Tratamento clínico e medicamento das doenças das vias 
respiratórias. Antibioticoterapia e o uso racional de antibióticos. Indicações cirúrgicas. 
Transplante pulmonar. Micobactérias. Programa nacional de controle da tuberculose 
(PNCT). Tabagismo. Avaliação de risco cardiopulmonar. Reabilitação pulmonar. Do-
enças ocupacionais e ambientais. Indicações e interpretação dos métodos diagnósticos 
em pneumologia. Urgências e emergências clínicas.

 MÉDICO - REUMATOLOGIA 
Epidemiologia, fi siopatologia e imunogenética das doenças reumáticas. Anatomia e fi -
siologia do sistema músculo-esquelético. Exame clínico do paciente reumático. Artri-
tes infecciosas e reativas; Febre reumática. Artrites microcristalinas; Gota. Displasias 
óssea e articular. Doenças difusas do tecido conjuntivo; Lúpus Eritematoso Sistêmico; 
Artrite Reumatóide; Esclerose Sistêmica e síndromes relacionadas; Miopatias infl a-
matórias; Síndrome de Sjögren; Síndrome do Anticorpo Antifosfolípide; Doença Mis-
ta do Tecido Conjuntivo. Doenças osteometabólicas. Osteoporose. Doença de Paget. 
Doenças Articulares Degenerativas; Osteoartrite. Osteonecroses. Espondiloartrites. 
Reumatismos extra-articulares; Fibromialgia. Artrites intermitentes.Vasculites sistê-
micas. Doença de Behçet. Doenças sistêmicas com manifestações articulares. Amiloi-
dose. Sarcoidose. Síndromes dolorosas regionais. Doenças da coluna vertebral. Doen-
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ças reumáticas da criança e do adolescente. Doenças osteomusculares relacionadas ao 
trabalho (DORT). Oncologia em reumatologia. Reabilitação e condicionamento físico 
para paciente reumático. Mecanismos etiopatogênicos da dor e infl amação. Mecanis-
mos envolvidos no desenvolvimento da autoimunidade. Mecanismos de ação e efeitos 
colaterais dos medicamentos utilizados em Reumatologia. Indicações e interpretação 
dos exames complementares em Reumatologia. Procedimentos invasivos em reuma-
tologia. Aspectos éticos na prática médica reumatológica.

 ANEXO III 
 REQUERIMENTO PARA ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO - 
DOADOR DE SANGUE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

CONCURSO PÚBLICO MÉDICOS – EDITAL 02/2016

REQUERIMENTO PARA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR DE INSCRIÇÃO NA CONDIÇÃO 
DE DOADOR DE SANGUE

NOME: _________________________________________________________________________________
RG:________________________________________
ESPECIALIDADE: _______________________________________________________________________

SOLICITO ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR DA INSCRIÇÃO REFERENTE AO CONCURSO 
PÚBLICO MÉDICOS – EDITAL 01/2016, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, CONFORME 
CAPÍTULO IV - DAS INSCRIÇÕES.

ENVIO ANEXO A ESTE FORMULÁRIO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
01 CÓPIA, AUTENTICADA DE CADA UM DOS COMPROVANTES DE DOAÇÃO DE SANGUE, REA-
LIZADOS NO PERÍODO DE 30/09/2014 A 30/03/2016, CONFORME ABAIXO:

DATA DO COMPROVANTE 1: ______/______/______

DATA DO COMPROVANTE 2: ______/______/______

DATA DO COMPROVANTE 3: ______/______/______

ATESTO SEREM VERÍDICAS AS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE FORMULÁRIO 
E TENHO CIÊNCIA DE QUE, CASO SEJA INDEFERIDA ESTA SOLICITAÇÃO, DEVEREI EFETUAR O 
PAGAMENTO DO VALOR DA INSCRIÇÃO, CONFORME DESCRITO NO CAPÍTULO IV - ITEM 4.3.

DATA LIMITE PARA PAGAMENTO DO VALOR DA INSCRIÇÃO: 25/04/2016
DATA: ______/______/______

ASSINATURA

 ANEXO IV 

 DOCUMENTOS A SEREM EXIGIDOS NO ATO DA POSSE (*) 
  
  
- Certidão de Nascimento (quando for solteiro);
- Certidão de Casamento;
- Certidão de Óbito (viúvo);
- Carteira de Trabalho e Previdência Social;
- Comprovante de endereço com o CEP;
- Título de Eleitor com a  Certidão de quitação eleitoral , emitida pelo  site  do Tribunal 
Regional Eleitoral (  www.tre-sp.gov.br  );
- Carteira de Identidade (R.G.), emitida nos últimos 10 (dez) anos;
- C.P.F. (Cadastro Pessoa Física);
- Certifi cado de Reservista ou Carta Patente (para o sexo masculino);
- Comprovante de PIS ou PASEP; (caso não possua o cartão, procurar qualquer Agên-
cia da CEF ou Banco do Brasil e solicitar ao atendente o Extrato de Cadastro do PIS 
ou PASEP.  (Favor NÃO trazer o Cartão Cidadão); 
- 01 foto 3x4 recente;
- Carteira do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, bem como 
documentos listados no item 2.1, do Capítulo II deste Edital;
- Carteira de vacinação e CPF dos fi lhos menores de 18 (dezoito) anos;
-  Atestado de Antecedentes Criminais da Polícia Federal  (pode ser obtido junto ao 
 site  www.dpf.gov.br); 
-  Atestado de Antecedentes Criminais da Polícia Estadual,  do Estado onde tenha 
residido nos últimos 05 anos. Para os residentes no Estado de São Paulo, o documento 
pode ser obtido junto ao  site  www.ssp.sp.gov.br . Para portadores de RG de outros 
Estados e que residam no Estado de São Paulo requerer pessoalmente nos postos do 
 Poupatempo ;
-  Certidão de Distribuição dos Foros Cíveis, Fiscais, Criminais e dos Juizados Es-
peciais  Federais Criminais Adjuntos   (pode ser obtido junto ao  site  www.jfsp.jus.br) ;
 -   1-Certidão Estadual de Distribuições Cíveis ( Ações Cíveis, Família e Secessões, 
Execuções Fiscais e Juizados Especiais Cíveis) e;  
-  2-Certidão Estadual de Distribuições Criminais ( Ações Criminais)     -        para os nas-
cidos anterior a 01/01/1969 solicitar as certidões no Fórum da cidade em que reside, 
(Campinas - Cidade Judiciária, Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300 Jd. 
Sta. Cândida).     E aos nascidos à partir de 01/01/1969 solicitar junto ao site:   www.
tjsp.jus.br.  
  
-  OBSERVAÇÃO  : 
  
- Não serão aceitas quaisquer declarações ou requerimentos dos pré-requisitos.
- Os atestados apresentados deverão estar dentro do prazo de validade.
- Além dos documentos listados acima, a Prefeitura Municipal de Campinas poderá (à 
época da posse) em razão da regulamentação municipal, solicitar outros documentos, 
podendo ser revogada a nomeação do candidato que não os apresentar.
- Em caso de acúmulo público, nas hipóteses previstas no Art. 37, incisos XVI e XVII 
da Constituição Federal, necessário entregar declaração de horário dos dois vínculos 
(Prefeitura e órgão público em que atua).

 (*) obs.: A   relação completa dos documentos estará disponível no link “CONCUR-

SOS E EMPREGOS” (http://www.campinas.sp.gov.br/empregos_concursos.php) logo 
após a homologação do concurso.
 
  
 ANEXO V 
 CRONOGRAMA PREVISTO  

EVENTOS – CONCURSO PÚBLICO 02/2016 (MÉDICOS) DATAS
PUBLICAÇÃO DA COMISSÃO. 15/03/2016
PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO 22/03/2016
PERÍODO DAS INSCRIÇÕES. 23/03/2016 A 25/04/2016
PERÍODO DE SOLICITAÇÃO PARA ISENÇÃO DO VALOR DE INSCRI-
ÇÃO. 23/03/2016 A 30/03/2016

DIVULGAÇÃO NO SITE DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS DA CON-
SULTA INDIVIDUAL COM A ANÁLISE DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DO 
PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO.

06/04/2016

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E DIVULGAÇÃO NO SITE DA 
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS DO RESULTADO DA ANÁLISE DOS 
PEDIDOS DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR DA INSCRIÇÃO.

18/04/2016

PRAZO DE INSCRIÇÃO PARA OS CANDIDATOS QUE TIVERAM O 
INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO 
VALOR DA INSCRIÇÃO.

18/04/2016 A 25/04/2016

ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES PELA INTERNET. 25/04/2016
DATA LIMITE PARA POSTAGEM DO LAUDO MÉDICO PELOS CAN-
DIDATOS COM DEFICIÊNCIA E SOLICITAÇÕES ESPECIAIS PARA A 
REALIZAÇÃO DAS PROVAS.

25/04/2016

DIVULGAÇÃO NO SITE DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS DAS 
SOLICITAÇÕES DEFERIDAS QUANTO À CONDIÇÃO DE DEFICIENTE E 
SOLICITAÇÕES ESPECIAIS.

03/05/2016

PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS 
OBJETIVAS. 16/05/2016

APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS. 22/05/2016
DIVULGAÇÃO DOS GABARITOS NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
(À PARTIR DAS 8H00) E NO SITE DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS (A 
PARTIR DAS 17H, JUNTO COM A DIVULGAÇÃO DAS PROVAS NO SITE).

24/05/2016

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO RESULTADO PRELIMINAR DAS 
PROVAS OBJETIVAS E DO RESULTADO DOS RECURSOS INTERPOSTOS 
CONTRA A APLICAÇÃO DA PROVA E CONTRA O GABARITO + REPU-
BLICAÇÃO DO GABARITO (CASO SEJA NECESSÁRIO).

04/07/2016

DIVULGAÇÃO, NO SITE DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, DAS RES-
POSTAS DAS DECISÕES DOS RECURSOS. 04/07/2016

VISTA DAS FOLHAS DE RESPOSTAS DAS PROVAS OBJETIVAS. 04/07/2016 A 06/07/2016
PUBLICAÇÃO, EM DIÁRIO OFICIAL E NO SITE DA FUNDAÇÃO CAR-
LOS CHAGAS, DO RESULTADO FINAL. 03/08/2016

DIVULGAÇÃO, NO SITE DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, DAS RES-
POSTAS DAS DECISÕES DOS RECURSOS. 03/08/2016

HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO. 09/08/2016
 

 Campinas, 21 de março de 2016 
 MARIONALDO FERNANDES MACIEL 

 Secretário Muncipal de Recursos Humanos 
  

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
 CONCURSO PÚBLICO - EDUCAÇÃO - EDITAL Nº 03/2016 

 
A Prefeitura Municipal de Campinas torna pública a realização de Concurso Público 
para provimento de cargos públicos da área da Educação, sob o regime estatutário, de 
acordo com o disposto neste Edital e seus Anexos, nas Leis Municipal(is) nº 12.985, 
de 28 de junho de 2007 e nº 12.987, de 28 de junho de 2007, nº 14.306, de 03 de julho 
de 2012, Lei Complementar nº 83, de 20 de outubro de 2014 e nos Decretos Munici-
pais nº 16.779, nº 18.316, de 31 de março de 2014 e nº 19.029, de 24 de fevereiro de 
2016 e alterações posteriores.

 I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
  
1.1  O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Fundação Carlos Cha-
gas, obedecidas às normas deste Edital, cujas atribuições ultimam-se com a publicação 
do ato que homologa o resultado fi nal do concurso.
1.1.1 O Concurso Público destina-se a selecionar candidatos para provimento de car-
gos vagos, conforme relação apresentada no Capítulo II deste Edital, além daqueles 
que vierem a vagar ou a serem criados no prazo de validade do presente certame.  
1.1.2 Cabe à Prefeitura Municipal de Campinas o direito de convocar os candidatos 
classifi cados em número estritamente necessário, desde que haja disponibilidade or-
çamentária, não havendo, portanto, obrigatoriedade de aproveitamento total dos apro-
vados.
1.2 O candidato classifi cado poderá ser convocado para ocupar cargo efetivo em qual-
quer unidade da Secretaria Municipal de Educação, obedecendo exclusivamente aos 
critérios das necessidades específi cas da Municipalidade e o relevante interesse pú-
blico.  
1.2.1 O candidato empossado deverá prestar serviços no local e horário estabelecidos, 
obedecida à carga horária semanal e o horário de trabalho diário, ambos determinados 
pela Administração Municipal.
1.2.1.1 O horário e o local de trabalho poderão ser alterados a qualquer momento, a 
critério exclusivo do serviço público.
1.3 A supervisão, fi scalização e acompanhamento do Concurso Público serão realiza-
dos pelas Comissões Organizadora e Fiscalizadora, indicadas pela Prefeitura Munici-
pal de Campinas, cujos integrantes tiveram seus nomes publicados no Diário Ofi cial 
do Município de Campinas, em 15/03/2016.
1.4 Constam deste Edital os seguintes anexos:
Anexo I - Atribuições básicas dos Cargos
Anexo II - Conteúdo Programático
Anexo III - Requerimento para isenção de pagamento da inscrição - Doador de Sangue
Anexo IV - Documentos a serem exigidos no Ato da Posse
Anexo V - Cronograma Previsto

 II - DOS CARGOS 
  
  
2.1 O código de opção, os cargos, a escolaridade/pré-requisitos, o número de vagas 
previstas, o salário mensal e a jornada de trabalho são os especifi cados a seguir:
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CÓDIGO 
DE OPÇÃO CARGO

ESCOLARIDADE/PRÉ-
-REQUISITOS (A SEREM 
COMPROVADOS NO ATO 

DA POSSE)

VA-
GAS 
PRE-
VIS-
TAS

VA-
GAS 

PARA 
CAN-
DIDA-
TOS 
COM 
DEFI-
CIÊN-
CIA

SALÁRIO 
MENSAL 

(R$ )

JORNADA 
SEMANAL 
DE TRA-
BALHO

95120
AGENTE DE 

ORGANI-
ZAÇÃO 

ESCOLAR

ENSINO MÉDIO COM-
PLETO. 20 1 2.218,79 36 HORAS

97001  PROFESSOR 
ADJUNTO I

CURSO DE LICEN-
CIATURA PLENA EM 

PEDAGOGIA COM HA-
BILITAÇÃO ESPECÍFICA 
OU NORMAL SUPERIOR 

COM HABILITAÇÃO 
ESPECIFICA (*)

10 - *** ***

97003
PROFESSOR 

ADJUNTO II – 
ARTES

LICENCIATURA PLENA 
EM EDUCAÇÃO AR-

TÍSTICA OU ARTES OU 
ARTES PLÁSTICAS OU 

ARTES VISUAIS.

8 - *** ***

97010
PROFESSOR 
ADJUNTO II 

- EDUCAÇÃO 
FÍSICA

LICENCIATURA PLENA 
EM EDUCAÇÃO FÍSICA. 8 - *** ***

97005
PROFESSOR 

ADJUNTO II – 
HISTÓRIA

LICENCIATURA PLENA 
EM HISTÓRIA OU 

LICENCIATURA PLENA 
COM HABILITAÇÃO ES-
PECÍFICA EM HISTÓRIA.

8 - *** ***

97009
PROFESSOR 

ADJUNTO II – 
INGLÊS

LICENCIATURA PLENA 
EM LETRAS COM HABI-
LITAÇÃO ESPECÍFICA 

EM INGLÊS.
8 - *** ***

97042
PROFESSOR 
DE EDUCA-

ÇÃO BÁSICA 
III - CIÊNCIAS

LICENCIATURA PLENA 
EM CIÊNCIAS NATU-
RAIS OU CIÊNCIAS 

FÍSICAS E BIOLÓGICAS 
OU HISTÓRIA NATURAL 

OU LICENCIATURA 
PLENA EM CIÊNCIAS 
COM HABILITAÇÃO 

ESPECÍFICA EM FÍSICA 
OU BIOLOGIA OU 

QUÍMICA.

10 - *** ***

97081
DIRETOR 

EDUCACIO-
NAL

CURSO DE LICEN-
CIATURA PLENA EM 

PEDAGOGIA COM HA-
BILITAÇÃO ESPECÍFICA 

OU MESTRADO EM 
EDUCAÇÃO OU DOUTO-
RADO EM EDUCAÇÃO 
+ 08 (OITO) ANOS DE 
EFETIVO EXERCÍCIO 

DOCENTE NA CARREI-
RA DO MAGISTÉRIO 

OU 06 (SEIS) ANOS DE 
EFETIVO EXERCÍCIO 

DOCENTE NA CARREI-
RA DO MAGISTÉRIO 
+ 02 (DOIS) ANOS DE 
EFETIVO EXERCÍCIO 

EM FUNÇÕES OU 
CARGOS PRÓPRIOS 

DE ESPECIALISTA DE 
EDUCAÇÃO (**)

5 - 6.144,38 36 HORAS

97071 VICE-DIRE-
TOR

CURSO DE LICENCIATU-
RA PLENA EM PEDAGO-
GIA COM HABILITAÇÃO 

ESPECÍFICA OU MES-
TRADO EM EDUCAÇÃO 

OU DOUTORADO EM 
EDUCAÇÃO + 06 (SEIS) 

ANOS DE EFETIVO 
EXERCÍCIO DOCENTE 

NA CARREIRA DO 
MAGISTÉRIO. (**)

10 - 5.461,66 36 HORAS

 (*)  Para o cargo de   Professor Adjunto I,   o curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, 
anterior à Resolução CNE/CP nº 01/2006 do Conselho Nacional de Educação/Conse-
lho Pleno - CNE/CP do Ministério da Educação, bem como o curso de Licenciatura 
Plena em Normal Superior deverão possuir as habilitações em Educação Infantil  e  
Anos Iniciais do Ensino Fundamental.
 (**)  Para os cargos de   Diretor Educacional e Vice-Diretor  , o curso de Licenciatura 
Plena em Pedagogia, anterior à Resolução CNE/CP nº 01/2006 do Conselho Nacional 
de Educação/Conselho Pleno - CNE/CP do Ministério da Educação, deverá possuir a 
habilitação em Administração Escolar  ou  Gestão Escolar.
( ***)  Os salários e as jornadas de trabalho estão descritas conforme item 2.2.

2.2 Os valores salariais para os cargos de Professores são fi xados de acordo com a 
jornada semanal de trabalho, sendo: 

a) para 20 (vinte) horas semanais: R$ 2.447,04 (dois mil, quatrocentos e quarenta e 
sete reais e quatro centavos);
b) para 27 (vinte e sete) horas semanais: R$ 3.303,55 (três mil, trezentos e três reais e 
cinquenta e cinco centavos);
c) para 32 (trinta e duas) horas semanais: R$ 3.915,33 (três mil, novecentos e quinze 
reais e trinta e três centavos);
d) para 40 (quarenta) horas semanais: R$ 4.894,16 (quatro mil, oitocentos e noventa e 
quatro reais e dezesseis centavos)

2.3 A jornada semanal de trabalho será defi nida somente na reunião de preenchimento 
de vagas, de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal de Campinas. Caso 
o candidato não aceite a carga horária e/ou local determinados, ele deverá declarar sua 
desistência do Concurso Público. 
2.4 A Prefeitura Municipal de Campinas oferece os seguintes benefícios aos seus ser-
vidores:
a) Auxílio Refeição/ Alimentação, para os servidores com carga horária igual ou su-
perior a 20 (vinte) horas semanais, no valor de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito 
reais) mensais;

O Auxílio Refeição somente é devido no mês seguinte ao da admissão e seu respectivo 
valor refere-se ao mês vigente.
b) Vale-Transporte dos servidores municipais, nos seguintes moldes:
O Vale-Transporte é um benefício opcional, a ser utilizado dentro dos limites do mu-
nicípio de Campinas e concedido mediante o desconto de 3% (três por cento) dos 
vencimentos; 
A concessão do Vale-Transporte é efetuada no mês seguinte ao da solicitação.
2.5 Para o cargo de Agente de Organização Escolar fi cam reservadas 5% das vagas 
aos candidatos inscritos como defi cientes, desde que sejam aprovados no certame em 
igualdade de condições com os demais candidatos, de acordo com o Decreto Federal 
nº 3298/99. 
2.6 Para os demais cargos, considerando o número de vagas para cada um, não haverá 
reserva de vagas para candidatos com defi ciência, uma vez que a quantidade não com-
porta o percentual exigido, nos termos do que dispõe a legislação. No entanto, caso 
surjam mais vagas durante o prazo de validade deste Concurso Público, os candidatos 
com defi ciência, que tiverem indicado esta condição no momento da inscrição e forem 
aprovados no atual certame, em igualdade de condições com os demais candidatos, 
poderão ser convocados de acordo com a legislação pertinente.
2.7 O horário de trabalho será defi nido por ocasião da reunião de preenchimento de 
vagas, de acordo com a exclusiva necessidade da Administração Pública.
2.8 Para fi ns de comprovação dos pré-requisitos exigidos na tabela deste Capítulo, 
o candidato deverá apresentar, no ato da posse, os documentos listados no Anexo 
IV deste Edital, fi cando excluído do Concurso Público aquele que não os apresentar.
2.9 Após a nomeação, o servidor estará sujeito ao cumprimento do estágio probatório, 
pelo período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual será apurada compatibilidade 
do perfi l do servidor com as atribuições do cargo no qual foi admitido, sua adequação, 
efi ciência, adaptação às funções a serem exercidas, podendo ser exonerado caso não 
preencha as condições exigidas para o exercício do cargo público, conforme §4º do 
Artigo 41 da Constituição Federal, Artigo 15 da Lei Municipal nº 1.399/55 e Decreto 
Municipal nº 15.514/06.
2.10 Para os ocupantes do cargo de Agente de Organização Escolar  NÃO  será permi-
tido acúmulo de cargos e/ou empregos públicos.
2.11 Quanto aos demais cargos, o acúmulo somente será permitido se atender ao dis-
posto nos incisos XVI, XVII e §10 do artigo 37 da Constituição Federal, desde que 
haja compatibilidade de horários entre os dois vínculos.
2.11.1 Em caso de acúmulo legal conforme descrito acima, a somatória das duas jor-
nadas de trabalho  não poderá ultrapassar  o total de 64 (sessenta e quatro) horas 
semanais, conforme previsto no art. 11 da Lei Municipal nº 12.987/07.
2.11.2 De acordo com o inciso XVII do artigo 37 da Constituição Federal, o acúmulo 
estende-se a cargos, empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas 
públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, 
direta ou indiretamente, pelo poder público, mesmo que não seja no regime estatutá-
rio, incluindo ainda, aposentadorias e pensões recebidas de órgãos públicos.
2.11.3 A inobservância das disposições referentes a acúmulo importará responsabili-
dade administrativa do servidor, o que poderá ocasionar, inclusive, sua demissão de 
ambos os cargos após o devido processo administrativo disciplinar.
2.11.4 É de responsabilidade do candidato verifi car as regras impostas pela Constitui-
ção Federal em referência ao acúmulo de cargos e/ou empregos públicos.

 III - DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NOS CARGOS 

3.1 Além  dos pré-requisitos citados na tabela do Capítulo II, o candidato deverá aten-
der, cumulativamente, no ato da posse do cargo, aos seguintes requisitos:
a) ter sido aprovado e classifi cado no Concurso Público, na forma estabelecida neste 
Edital e seus Anexos;
b)  ter nacionalidade brasileira e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado 
pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do 
gozo dos direitos políticos, nos termos do parágrafo 1º, artigo 12 da Constituição 
Federal e do Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta, promulgado no Brasil por 
meio do Decreto nº 3927/01;
c) gozar dos direitos políticos;
d) haver cumprido as obrigações eleitorais;
e) haver cumprido as obrigações para com o Serviço Militar, para os candidatos do 
sexo masculino;
f) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos e máxima de 74 (setenta e quatro) 
anos no momento da posse;
g) não registrar antecedentes criminais ou, no caso destes, ter cumprido integralmente 
as penas cominadas;
h) não ter sido demitido/exonerado do serviço público de qualquer esfera governa-
mental por justa causa, em decorrência de processo administrativo disciplinar ou, ain-
da, após avaliação da Comissão Permanente de Estágio Probatório;
i) não ter sido demitido de órgãos conveniados com a Prefeitura de Campinas, em 
decorrência de processo administrativo disciplinar, enquanto prestava serviços na Pre-
feitura Municipal de Campinas;
j) não ter sofrido sanção disciplinar, nos últimos 05 (cinco) anos, na Prefeitura Muni-
cipal de Campinas;
k) não ter sido, nos últimos 05 (cinco) anos, na forma da legislação vigente, respon-
sável por atos julgados irregulares por decisão defi nitiva do Tribunal de Contas da 
União, do Tribunal de Contas do Estado, do Distrito Federal ou do Município, ou, 
ainda, do Conselho de Contas do Município; punido, em decisão da qual não caiba 
recurso administrativo, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público 
de qualquer esfera do governo; condenado em processo criminal por prática de crimes 
contra a Administração Pública, capitulados nos títulos II e XI da Parte Especial do 
Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16/06/86, e na Lei nº 8.429, de 02/06/92;
l) não ter acúmulo ilegal, conforme estabelece o Artigo 37 da Constituição Federal e 
item 2.10 do Capítulo II deste Edital.
3.2 Os candidatos deverão apresentar, no ato da posse, os documentos listados no 
Anexo IV deste Edital, além de outros documentos que forem exigidos pela Prefeitura 
Municipal de Campinas em razão de regulamentação municipal.
3.2.1 No ato da posse, todos os pré-requisitos especifi cados nas tabelas do Capítulo II, 
bem como os descritos no item 3.1 deste Capítulo, deverão ser comprovados mediante 
apresentação de documento original juntamente com fotocópia, sendo excluído do 
concurso aquele que não os apresentar.

 IV - DAS INSCRIÇÕES 

4.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação das normas e con-
dições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconheci-
mento.
4.1.1 Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido 
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de recolher o valor de inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requi-
sitos e condições exigidos para o Concurso.
4.2 As inscrições para o Concurso serão realizadas, exclusivamente pela Internet, no 
período das 10 horas do dia  23/03/2016  às 14 horas do dia  25/04/2016  (horário de 
Brasília), de acordo com o item 4.3 deste Capítulo. 
4.3 Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.con-
cursosfcc.com.br durante o período das inscrições e, por meio dos  links  referentes ao 
Concurso Público, efetuar sua inscrição conforme os procedimentos estabelecidos a 
seguir:
4.3.1 Ler e aceitar o Requerimento de Inscrição, preencher o Formulário de Inscrição 
e transmitir os dados pela Internet.
4.3.2 Efetuar o pagamento da importância referente à inscrição por meio de boleto 
bancário, de acordo com as instruções constantes no endereço eletrônico da página de 
inscrições, até a data limite de pagamento, ( 25/04/2016 ):
a) Para o cargo de Agente de Organização Escolar:  R$ 60,00  (sessenta reais);
b) Para todos os cargos de Professor:  R$ 82,00  (oitenta e dois reais);
c) Para o cargo de Diretor Educacional e Vice-Diretor:  R$ 98,00  (noventa e oito reais).
4.3.2.1 O boleto bancário, disponível no endereço eletrônico www.concursosfcc.com.
br, deverá ser impresso para o pagamento do valor da inscrição, após conclusão do 
preenchimento do Formulário de Inscrição via Internet, em qualquer banco do sistema 
de compensação bancária. 
4.3.2.2 O pagamento do valor da inscrição poderá ser efetuado em dinheiro ou cheque 
do próprio candidato. 
4.3.2.2.1 O pagamento efetuado por meio de cheque somente será considerado quitado 
após a respectiva compensação.
4.3.2.2.2 Em caso de devolução do cheque, qualquer que seja o motivo, considerar-se-
-á automaticamente sem efeito a inscrição.
4.3.2.3Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias 
na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipada-
mente.
4.3.3 A partir de  30/03/2016  o candidato deverá conferir, no endereço eletrônico da 
Fundação Carlos Chagas, se os dados da inscrição foram recebidos e o valor da ins-
crição foi pago. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com o Ser-
viço de Atendimento ao Candidato - SAC da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone 
(0XX11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, úteis, das 10 às 16 horas (horário de 
Brasília), para verifi car o ocorrido.
4.3.4 As inscrições somente serão confi rmadas após a comprovação do pagamento do 
valor da inscrição.
4.3.5 Serão canceladas as inscrições com pagamento efetuado por um valor menor do 
que o estabelecido e as solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados 
após a data de encerramento das inscrições.
4.3.6 Não será aceito pedido de devolução do valor da inscrição, ainda que superior 
ou em duplicidade.
4.3.7 O candidato inscrito não deverá enviar cópia do documento de identidade, sendo 
de sua exclusiva responsabilidade a informação dos dados cadastrais no ato de inscri-
ção, sob as penas da lei.
4.3.8 A Fundação Carlos Chagas e a Prefeitura Municipal de Campinas não se res-
ponsabilizam por solicitações de inscrição não recebidas por motivo de ordem técnica 
dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comuni-
cação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
4.3.9 O descumprimento das instruções para inscrição implicará sua não efetivação.
4.4 Ao inscrever-se, o candidato deverá indicar no Formulário de Inscrição o código 
de opção do cargo, conforme tabela constante do Capítulo II deste Edital e da barra de 
opções do Formulário de Inscrição.
4.5 Ao inscrever-se no Concurso é recomendado ao candidato observar atentamente 
as informações sobre a aplicação das provas (Capítulo VII, item 7.1 e subitens) uma 
vez que só poderá concorrer a um cargo por período de aplicação das provas, consi-
derando que nesta mesma data estão previstas aplicações de provas para outros cargos 
da Prefeitura de Campinas.
4.5.1 O candidato que efetivar mais de uma inscrição por período de aplicação das 
provas terá confi rmada apenas a última inscrição, sendo as demais canceladas. Não 
sendo possível identifi car a última inscrição efetivada, todas poderão ser canceladas.
4.5.2 O cancelamento das inscrições observará os seguintes critérios:
a) as datas em que forem efetivados os pagamentos dos boletos bancários;
b) em se tratando de mesma data de pagamento, será considerada a inscrição relativa 
ao último pedido registrado.
4.6 Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento do 
Formulário de Inscrição.
4.6.1 As informações prestadas no Formulário de Inscrição serão de inteira responsa-
bilidade do candidato, reservando-se à Prefeitura Municipal de Campinas e à Funda-
ção Carlos Chagas o direito de excluir do Concurso Público aquele que não preencher 
o documento ofi cial de forma completa e correta e/ou fornecer dados inverídicos ou 
falsos.
4.7 Efetivada a inscrição não serão aceitos pedidos para alteração de opção de cargo, 
bem como não haverá, em hipótese alguma, devolução da importância paga.
4.8 Não serão aceitos pedidos de isenção do pagamento do valor da inscrição, com 
exceção ao cidadão amparado pela Lei Municipal nº 13.550/09 (Doador de sangue).
4.9 Para ter direito à isenção o candidato deverá comprovar a doação de sangue, que 
não poderá ser inferior a 3 (três) vezes em um período de 18 (dezoito) meses, a contar 
da data do término do requerimento de isenção do pagamento da inscrição, realizada 
em órgão ofi cial ou entidade credenciada pela União, pelo Estado ou por Município. 
O candidato deverá encaminhar via Sedex ou Aviso de Recebimento - AR, à Fundação 
Carlos Chagas (A/C Coordenação de Execução de Projetos - Ref.: Isenção do Paga-
mento do Valor de Inscrição/PMCampinas-SP) - Av. Prof. Francisco Morato, 1565, 
Jardim Guedala - São Paulo - SP - CEP 05513-900), até  30/03/2016 :
a) Formulário (Anexo III) corretamente preenchido e assinado;b) Cópias autenticadas 
de, no mínimo, 03 (três) comprovantes de doação de sangue (sem rasuras ou emen-
das), sendo uma cópia de cada comprovante, datadas no período de 18 (dezoito) meses 
antecedentes à data limite para inscrição como isento, ou seja, relativas ao período de 
30/09/2014 a 30/03/2016.
4.10 O requerimento de isenção do pagamento de que trata o item anterior somente 
será realizado no período das 10h do  dia 23/03/2016 às 23h59 do dia 30/03/2016 
 (horário de Brasília), na forma do item 4.3 deste Capítulo. 
4.11 Não serão consideradas as cópias não autenticadas, bem como os documentos 
encaminhados via fac-símile (fax), via Correio Eletrônico ou por outro meio que não 
o estabelecido neste Edital. 
4.12 Os documentos encaminhados para análise do pedido de Inscrição Isenta do Va-
lor do Pagamento terão validade somente para este Concurso e não serão devolvidos.

4.13 As informações prestadas no requerimento de inscrição isenta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afi r-
mativas.
4.14 Expirado o período de postagem dos documentos, não serão aceitos pedidos de 
inclusão de documentos, sob qualquer hipótese ou alegação.
4.15 Os pedidos de isenção do pagamento do valor da inscrição serão analisados e 
julgados pela Fundação Carlos Chagas.
4.16 Não será concedida isenção ao candidato que:
a) deixar de efetuar o requerimento de inscrição pela Internet;
b) omitir informações ou estas forem consideradas inverídicas.
4.17 Declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, 
ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 10 do Decreto Federal nº 83.936, de 6 
de setembro de 1979.
4.17.1 A qualquer tempo poderão ser realizadas diligências relativas à situação decla-
rada pelo candidato, deferindo ou não seu pedido.
4.18 A partir do  06/04/2016 , o candidato deverá verifi car no Diário Ofi cial do Muni-
cípio de Campinas (www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial) e no endereço eletrônico 
da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) os resultados da análise dos 
requerimentos de isenção do pagamento da inscrição, observados os motivos de in-
deferimento.
4.19 O candidato que tiver seu requerimento de isenção de pagamento do valor da 
inscrição  deferido  terá sua inscrição validada, não gerando boleto para pagamento 
de inscrição.
4.20 O candidato que tiver seu requerimento de isenção de pagamento do valor da 
inscrição indeferido poderá apresentar recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis após 
a divulgação no Diário Ofi cial do Município e no  site  da Fundação Carlos Chagas 
(www.concursosfcc.com.br).
4.20.1 Após a análise dos recursos será divulgada no Diário Ofi cial do Município e 
no  site  da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) a relação dos reque-
rimentos deferidos e indeferidos.
4.21 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção do valor de inscrição inde-
feridos e que queiram participar do certame deverão efetuar sua inscrição no  site  da 
Fundação Carlos Chagas e efetuar o pagamento até a data limite de  25/04/2016 , de 
acordo com o item 4.3 deste capítulo.
4.22 O candidato que desejar solicitar isenção de pagamento para mais de uma opção 
de cargo deverá observar o estabelecido no item 4.5 deste Capítulo e subitens, preen-
cher o Requerimento de Inscrição com isenção de pagamento via Internet e imprimir 
o comprovante de solicitação de inscrição com isenção de pagamento de cada uma 
das opções.
4.23 O candidato que efetivar mais de uma inscrição isenta de pagamento para o mes-
mo período de aplicação das provas, terá validada a última inscrição efetivada, de 
acordo com o número do documento gerado no ato da inscrição.
4.24 A Prefeitura Municipal de Campinas e a Fundação Carlos Chagas eximem-se das 
despesas com viagens e estada dos candidatos para prestar as provas do Concurso.
4.25 Não serão aceitos pagamentos por depósito em conta bancária, via postal, fac-
-símile (fax), transferência ou depósito em conta corrente, DOC, ordem de pagamento, 
condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não as especifi cadas 
neste Edital.
4.26 O candidato que necessitar de condição especial para realização da prova deverá 
solicitá-la até o término das inscrições,  25/04/2016 , via Sedex ou Aviso de Recebi-
mento (AR), à Fundação Carlos Chagas (Coordenação de Execução de Projetos - Ref.: 
Solicitação/PMCampinas - Av. Prof. Francisco Morato, 1565, Jardim Guedala - São 
Paulo - SP - CEP 05513-900).
4.27 O candidato deverá encaminhar, em anexo, o Laudo Médico (original ou cópia 
autenticada) atualizado que justifi que o atendimento especial solicitado, atentando-se 
às informações descritas no Capítulo V deste Edital.
4.28 O candidato que não o fi zer até o término das inscrições, considerando, para este 
efeito, a data da postagem, seja qual for o motivo alegado, poderá não ter a condição 
especial atendida. 
4.29 O atendimento às condições solicitadas fi cará sujeito à análise de viabilidade e 
razoabilidade do pedido.
4.30 A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização das provas 
poderá fazê-lo em sala reservada, desde que o requeira, observando os procedimentos 
a seguir:
4.30.1 Encaminhar sua solicitação, até o término das inscrições  25/04/2016 , via Sedex 
ou Aviso de Recebimento (AR), à Fundação Carlos Chagas (Coordenação de Execu-
ção de Projetos - Ref.: Solicitação/PMCampinas - Av. Prof. Francisco Morato, 1565, 
Jardim Guedala, São Paulo - SP - CEP 05513-900).
4.30.2 Durante o período de realização de prova a criança fi cará em ambiente re-
servado acompanhada de, apenas, um adulto responsável por sua guarda (familiar 
ou terceiro), indicado pela candidata. Não será permitida a presença, no colégio, de 
criança “não lactente”.
4.30.3 Nos horários previstos para amamentação, a lactante poderá ausentar-se tempo-
rariamente da sala de prova, acompanhada de uma fi scal.
4.30.4 Na sala reservada para amamentação fi carão somente a candidata lactante, a 
criança e uma fi scal, sendo vedada a permanência de quaisquer outras pessoas.
4.30.5 Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
4.30.6 A Fundação Carlos Chagas não se responsabilizará pela guarda da criança.
4.30.6.1 A candidata lactante que não levar acompanhante adulto para a guarda da 
criança fi cará impossibilitada de realizar as provas.
4.31 O acompanhante responsável pela criança submeter-se-á às normas e orientações 
da equipe de fi scalização, inclusive no tocante ao uso de equipamento eletrônico e 
celular.
4.31.1 Não serão aceitas as solicitações de inscrições que não atenderem rigorosamen-
te ao estabelecido neste Edital.

 V - DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 
  
5.1 Às pessoas com defi ciência que pretendam fazer uso das prerrogativas, que 
lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal e na Lei nº 
7.853/1989, é assegurado o direito de inscrição para os cargos em Concurso Público, 
cujas atribuições sejam compatíveis com sua defi ciência. 
5.2 Em cumprimento ao art. 37, §1º do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, 
ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes, que 
vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do Concurso, conforme 
informações disponibilizadas nos itens 2.5 e 2.6 deste Edital.
5.2.1 De acordo com o parágrafo único do artigo 29 da Lei Municipal nº 14.306, de 
03 de julho de 2012, para cálculo do número de vagas serão desprezadas as frações 
inferiores a 0,5 (cinco décimos) e arredondadas para a unidade superior as frações 
iguais ou superiores a 0,5 (cinco décimos).
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5.3 Consideram-se pessoas com defi ciência aquelas que se enquadram nas categorias 
especifi cadas no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas alterações, na Sú-
mula 377 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, na Lei Federal nº 12.764/2012 e no 
Decreto Federal nº 8.368/2014. 
5.4 As pessoas com defi ciência, resguardadas as condições especiais previstas no De-
creto Federal nº 3.298/1999, particularmente em seu artigo 40, participarão do Con-
curso de que trata este Edital em igualdade de condições com os demais candidatos no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, 
ao horário e ao local de aplicação das provas, e à nota mínima exigida para aprovação.
5.4.1 Os benefícios previstos no referido artigo, §§ 1º e 2º do Decreto Federal nº 
3.298/99, deverão ser requeridos por escrito, durante o período das inscrições, confor-
me instruções contidas no item 5.5 deste Capítulo.
5.4.2 O atendimento às condições especiais solicitadas para a realização da prova 
fi cará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido.
5.5 O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser pessoa com defi ciência, 
especifi cando-a no Formulário de Inscrição. Para tanto, deverá encaminhar, durante o 
período de inscrições (do dia  23/03/2016  ao dia  25/04/2016 ), a documentação relacio-
nada abaixo via Internet ou Correios:
5.5.1 Internet, por meio do link de inscrição do Concurso Público (www.concursosfcc.
com.br); ou
5.5.2 Correios, por meio de Sedex ou Aviso de Recebimento (AR), à Fundação Carlos 
Chagas (A/C Coordenação de Execução de Projetos - Ref.: Laudo Médico - PMCam-
pinas - Av. Professor Francisco Morato, 1565, Jardim Guedala - São Paulo - SP - CEP 
05513-900).
a) Laudo Médico expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do início das 
inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de defi ciência, com expressa referên-
cia ao código correspondente da Classifi cação Internacional de Doenças - CID, bem 
como a provável causa da defi ciência, contendo a assinatura e o carimbo do número do 
CRM do médico responsável por sua emissão, anexando ao Laudo Médico as seguin-
tes informações: nome completo, número do documento de identidade (RG), número 
do CPF, identifi cação do Concurso ao qual está concorrendo e a opção de cargo. Para 
os candidatos residentes em Campinas/SP, poderá ser apresentada a cópia autenticada 
do cartão “Bem Acessível”, desde que este esteja dentro do prazo de validade. Para 
os residentes no município de Campinas/SP, o Laudo Médico poderá ser substituído 
pelo cartão Bem Acessível, desde que este esteja dentro do período de sua validade.
b) O candidato com defi ciência visual, que necessitar de prova especial em Braile ou 
Ampliada ou Leitura de sua prova ou software de leitura de tela, além do envio da 
documentação indicada na letra “a” deste item, deverá encaminhar solicitação por 
escrito, até o término das inscrições, especifi cando o tipo de prova que necessita e o 
tipo de defi ciência; 
c) O candidato com defi ciência auditiva, que necessitar do atendimento do Intérprete 
de Língua Brasileira de Sinais, além do envio da documentação indicada na letra “a” 
deste item, deverá encaminhar solicitação por escrito, até o término das inscrições; 
d) O candidato com defi ciência física, que necessitar de atendimento especial, além do 
envio da documentação indicada na letra “a” deste item, deverá solicitar, por escrito, 
até o término das inscrições, mobiliário adaptado e espaços adequados para a realiza-
ção da prova, designação de fi scal para auxiliar no manuseio das provas discursivas 
e transcrição das respostas, salas de fácil acesso, banheiros adaptados para cadeira de 
rodas etc, especifi cando o tipo de defi ciência; 
e) O candidato com defi ciência que necessitar de tempo adicional para realização das 
provas, além do envio da documentação indicada na letra “a” deste item, deverá en-
caminhar solicitação, por escrito, até o término das inscrições ( 25/04/2016 ), com jus-
tifi cativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua defi ciência.
5.5.3 Aos defi cientes visuais (cegos) que solicitarem prova especial em Braile serão 
oferecidas provas nesse sistema e suas respostas deverão ser transcritas também em 
Braile. Os referidos candidatos deverão levar para esse fi m, no dia da aplicação da 
prova, reglete e punção, podendo, ainda, utilizar-se de soroban.
5.5.4 Aos defi cientes visuais (baixa visão) que solicitarem prova especial ampliada, e 
cuja solicitação for acolhida, serão oferecidas provas nesse sistema.
5.5.4.1 O candidato deverá indicar o tamanho da fonte do texto de sua prova amplia-
da, que deverá ser entre 18, 24 ou 28. Não havendo indicação de tamanho de fonte, a 
prova será confeccionada em fonte tamanho 24.
5.5.5 Para os candidatos com defi ciência visual poderá ser disponibilizado softwares 
de leitura de tela, mediante prévia solicitação (durante o período de inscrições). 
5.5.5.1 O candidato deverá optar pela utilização de um dos softwares disponíveis: Dos 
Vox, ou NVDA, ou JAWS ou ZoomText (ampliação ou leitura). 
5.5.6 Na hipótese de serem verifi cados problemas técnicos no computador e/ou no 
software indicados no item anterior, será disponibilizado ao candidato, fi scal ledor 
para leitura de sua prova.
5.5.7 O candidato que encaminhar laudo médico, de acordo com o especifi cado no 
item 5.5 e que não tenha indicado, no ato da inscrição, se deseja concorrer às vagas 
reservadas a candidatos com defi ciência, será considerado automaticamente como 
candidato com defi ciência que concorre às vagas reservadas. 
5.6 Os candidatos que, no período das inscrições, não atenderem ao estabelecido neste 
Capítulo serão considerados candidatos sem defi ciência, bem como poderão não ter as 
condições especiais atendidas.
5.6.1 No dia  03/05/2016  serão publicadas no site da Fundação Carlos Chagas (www.
concursosfcc.com.br) a lista contendo o deferimento das condições especiais solicita-
das, bem como a relação dos candidatos que concorrerão às vagas reservadas. 
5.6.1.1 Considerar-se-á válido o laudo médico que estiver de acordo com a letra “a”, 
item 5.5 deste Capítulo. 
5.6.1.2 O candidato cujo laudo seja considerado inválido ou tenha a solicitação indefe-
rida poderá interpor recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis após a publicação indicada 
no item 5.6.1, vedada a juntada de documentos. 
5.6.1.3 O candidato cujo laudo/recurso seja indeferido, não concorrerá às vagas reser-
vadas para pessoas com defi ciência, sem prejuízo do atendimento das condições es-
peciais para realização da prova, se houver, conforme disposto nos itens 5.4.1 e 5.4.2. 
5.7 No ato da inscrição o candidato com defi ciência deverá:
5.7.1 Declarar conhecer o Decreto Federal nº 3.298/99, o Decreto Federal nº 
5.296/2004 e o Decreto Federal nº 8.368/2014. 
5.7.2 Declarar estar ciente das atribuições do cargo pretendido e que, no caso de vir 
a exercê-lo, estará sujeito à avaliação pelo desempenho dessas atribuições durante o 
estágio probatório, caso venha tomar posse do cargo para o qual foi aprovado neste 
Concurso. 
5.8 O candidato com defi ciência deverá declarar, no ato da inscrição, se deseja concor-
rer às vagas reservadas à pessoa com defi ciência.
5.8.1 O candidato com defi ciência que desejar concorrer às vagas reservadas a pessoas 
com defi ciência deverá encaminhar Laudo Médico, de acordo com o item 5.5 deste 
Capítulo. 

5.9 O candidato que estiver concorrendo às vagas reservadas às pessoas com defi ci-
ência, se habilitado, terá seu nome publicado em lista específi ca e fi gurará também na 
lista de classifi cação geral, caso obtenha pontuação/classifi cação necessária.
5.10 O candidato com defi ciência aprovado no Concurso de que trata este Edital, será 
convocado, logo após a homologação do concurso, à avaliação a ser realizada pela 
Junta Médica Ofi cial da Prefeitura Municipal de Campinas, conforme artigo 14, inciso 
II do Decreto Municipal nº 17.962, de 13 de maio de 2013. Caberá à Junta Médica 
emitir parecer terminativo sobre a condição de existência de defi ciência e verifi cará 
se esta se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos, do Decreto Federal nº 
3.298/1999 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça - STJ e 
no Decreto Federal nº 8.368/2014, observadas as seguintes disposições: 
5.10.1 Para a avaliação, o candidato com defi ciência deverá apresentar documento de 
identidade original e Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo 
de até 12 (doze) meses anteriores à referida avaliação, atestando a espécie e o grau 
ou nível de defi ciência, com expressa referência ao código correspondente da Classi-
fi cação Internacional de Doenças - CID, a provável causa da defi ciência, contendo a 
assinatura e o carimbo do número do CRM do médico responsável por sua emissão, 
bem como apresentar os exames necessários para comprovação da defi ciência declara-
da. Caso o candidato resida em Campinas/SP, o Laudo Médico poderá ser substituído 
pelo cartão Bem Acessível, desde que este esteja dentro do período de sua validade.
5.10.2 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justifi car 
o atraso ou a ausência do candidato com defi ciência à avaliação de que trata o item 
5.10. Caso o candidato não compareça, ele fi cará classifi cado apenas na listagem geral 
de aprovados.
5.10.3 Será eliminado da lista de candidatos com defi ciência aquele cuja defi ciência 
assinalada no Formulário de Inscrição não for constatada na forma do artigo 4º e 
seus incisos, do Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas alterações, na Súmula 377 do 
Superior Tribunal de Justiça - STJ, ou no Decreto Federal nº 8.368/2014, devendo o 
candidato permanecer apenas na lista de classifi cação geral, desde que tenha obtido 
classifi cação nos termos deste Edital.
5.10.4 O candidato será eliminado do certame, na hipótese de não ter sido classifi cado 
conforme o estabelecido neste Edital. 
5.11 A Prefeitura Municipal de Campinas exime-se das despesas com viagens e estada 
dos candidatos convocados para a avaliação de que trata o item 5.10.
5.12 A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, 
implicará a perda do direito à nomeação para as vagas reservadas às pessoas com 
defi ciência.
5.13 Será exonerado o candidato com defi ciência que, no decorrer do estágio proba-
tório, tiver verifi cada a incompatibilidade de sua defi ciência com as atribuições do 
cargo.
5.14 O laudo médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público 
e não será devolvido. 
5.15 Após a investidura do candidato no cargo para o qual foi aprovado, a defi ciência 
não poderá ser arguida para justifi car a concessão de readaptação, licença por motivo 
de saúde ou aposentadoria por invalidez. 
5.16 Após a reunião de preenchimento de vagas, o candidato com defi ciência realizará, 
como os demais candidatos, o exame médico admissional, que avaliará sua capacidade 
laborativa para o desempenho das atribuições do cargo em que foi aprovado.
5.17 A Prefeitura Municipal de Campinas reserva-se no direito de indicar o local de 
trabalho ao candidato, ou ainda, de remanejar o servidor após sua nomeação, para 
outra unidade de trabalho, caso o local inicial não possua condições de acessibilidade 
adequadas à sua defi ciência.
5.18 O eventual remanejamento citado no subitem anterior não alterará as atribuições 
específi cas do cargo, devendo estas ser cumpridas em sua integralidade.

 VI - DAS PROVAS 
  
6.1 O Concurso constará dos Cargos, provas, número de questões, peso e duração, 
conforme tabela a seguir:

CARGOS PROVAS
Nº DE 
QUES-
TÕES

PESO

DU-
RA-
ÇÃO 
DA 

PRO-
VA

AGENTE DE ORGANI-
ZAÇÃO ESCOLAR

OBJETIVAS

CONHECIMENTOS GERAIS 
LÍNGUA PORTUGUESA 
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO 
LÓGICO
ATUALIDADES 

10
05
10

1
3H

CONHECIMENTOS ESPECÍ-
FICOS 25 2

AVALIAÇÃO 
DE TÍTULOS

CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO CAPÍTU-
LO X DESTE EDITAL.

CARGOS PROVAS
Nº DE 
QUES-
TÕES

PESO

DU-
RA-
ÇÃO 
DA 

PRO-
VA

PROFESSOR ADJUN-
TO I

OBJETIVAS

CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA 
CONHECIMENTOS PEDAGÓ-
GICOS / ATUALIDADES

10
15

1

4 H
CONHECIMENTOS ESPECÍ-
FICOS 25 2

DISCURSIVA REDAÇÃO
AVALIAÇÃO 
DE TÍTULOS

CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO CAPÍTU-
LO XI DESTE EDITAL.

PROFESSOR ADJUNTO 
II

(ARTES / EDUCAÇÃO 
FÍSICA / HISTÓRIA / 

INGLÊS 

OBJETIVAS

CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA 
CONHECIMENTOS PEDAGÓ-
GICOS / ATUALIDADES

10
15

1

4 H
CONHECIMENTOS ESPECÍ-
FICOS 25 2

DISCURSIVA REDAÇÃO
AVALIAÇÃO 
DE TÍTULOS

CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO CAPÍTU-
LO XI DESTE EDITAL.
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PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA 

III - CIÊNCIAS

OBJETIVAS

CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA 
CONHECIMENTOS PEDAGÓ-
GICOS / ATUALIDADES

10
15

1
4 H 

CONHECIMENTOS ESPECÍ-
FICOS 25 2

DISCURSIVA REDAÇÃO
AVALIAÇÃO 
DE TÍTULOS

CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO CAPÍTU-
LO X DESTE EDITAL.

DIRETOR EDUCACIO-
NAL / VICE-DIRETOR

OBJETIVAS

CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA 
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO 
LÓGICO
CONHECIMENTOS PEDAGÓ-
GICOS / ATUALIDADES

10
05
10

1
4 H 

CONHECIMENTOS ESPECÍ-
FICOS 25 2

DISCURSIVA REDAÇÃO
AVALIAÇÃO 
DE TÍTULOS

CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO CAPÍTU-
LO X DESTE EDITAL.

6.2 As Provas Objetivas de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Específi cos, 
para todos os Cargos constarão de questões objetivas de múltipla escolha, com cinco 
alternativas cada questão, eliminatório e classifi catório, e versarão sobre os conteúdos 
programáticos e adequadas às Atribuições dos cargos constantes dos Anexos I e II 
deste Edital.
6.3 A Prova Discursiva - Redação, de caráter eliminatório e classifi catório, para os 
cargos de Professor Adjunto I, Professor Adjunto II (Artes, Educação Física, Histó-
ria, Inglês), Professor de Educação Básica III - Ciências, Diretor Educacional e Vice-
-Diretor, consistirá de uma dissertação, conforme critério estabelecido no Capítulo 
IX, deste Edital.
6.4 A Avaliação de Títulos para todos os cargos terá caráter classifi catório. Os Títulos 
serão avaliados conforme critérios estabelecidos no Capítulo X deste Edital.
 VII - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 
  
7.1 A aplicação das Provas Objetivas e Discursiva-Redação está prevista para o dia 
 22/05/2016 , na Cidade de Campinas/SP:
7.1.1 - no período da  manhã  para o cargo de Agente de Organização Escolar;
7.1.2 - no período da  tarde  para os cargos de: Professor Adjunto I, Professor Adjunto 
II (Artes, Educação, Física, História, Inglês), Professor de Educação Básica III-Ciên-
cias, Diretor Educacional e Vice-Diretor.
7.2 Considerando que nesta mesma data estão previstas aplicações de provas para ou-
tros cargos da Prefeitura de Campinas, caso o número de candidatos inscritos exceda 
a oferta de lugares adequados existentes nos colégios localizados na Cidade de Cam-
pinas/SP, a Fundação Carlos Chagas poderá alocá-los em cidades próximas à determi-
nada para aplicação das provas, não assumindo qualquer responsabilidade quanto ao 
transporte e alojamento desses candidatos.
7.3 A aplicação das provas na data prevista dependerá da disponibilidade de locais 
adequados à sua realização.
7.4 A confi rmação da data e as informações sobre horários para a realização das provas 
serão divulgadas oportunamente por meio de Edital de Convocação para Provas, a ser 
publicado no Diário Ofi cial do Município e no site da Fundação Carlos Chagas: www.
concursosfcc.com.br.
7.4.1 Como complemento ao Diário Ofi cial, o candidato receberá Cartão Informativo 
por e-mail (a ser enviado pela Fundação Carlos Chagas) no endereço eletrônico infor-
mado no ato da inscrição. No referido Cartão, serão indicados a data, os horários e os 
locais de realização das provas, sendo de exclusiva responsabilidade do Candidato a 
manutenção e atualização de seu endereço eletrônico.
7.4.1.1 Não serão encaminhados Cartões Informativos de candidatos cujo endereço 
eletrônico informado no Formulário de Inscrição esteja incompleto ou incorreto.
7.4.1.2 A Fundação Carlos Chagas e a Prefeitura Municipal de Campinas não se 
responsabilizam por informações de e-mail incorretas, incompletas ou por falha na 
entrega de mensagens eletrônicas causada por endereço eletrônico incorreto ou por 
problemas no provedor de acesso do candidato tais como: caixa de correio eletrônico 
cheia, fi ltros anti-spam, eventuais truncamentos ou qualquer outro problema de ordem 
técnica, sendo aconselhável sempre consultar o site da Fundação Carlos Chagas para 
verifi car as informações que lhe são pertinentes. 
7.4.2 A comunicação feita por intermédio de e-mail é meramente informativa. O can-
didato deverá acompanhar as publicações conforme defi nição do item 7.4. O envio 
de comunicação pessoal dirigida ao candidato, ainda que extraviada ou por qualquer 
motivo não recebida, não desobriga o candidato do dever de consultar o Edital de Con-
vocação para Provas, publicado no Diário Ofi cial do Município e no site da Fundação 
Carlos Chagas.
7.5 O candidato que não receber o Cartão Informativo até o 3º (terceiro) dia que an-
tecede a aplicação das provas ou em havendo dúvidas quanto ao local, data e horário 
de realização das provas, deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao 
Candidato - SAC da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone (0XX11) 3723-4388, de 
segunda a sexta-feira, úteis, das 10 às 16 horas (horário de Brasília), ou consultar o site 
da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br).
7.6 Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva data, local e 
horário constantes no Edital de Convocação para a realização das respectivas Provas, 
no site da Fundação Carlos Chagas e no Cartão Informativo. 
7.7 Os eventuais erros de digitação verifi cados no Cartão Informativo enviado ao can-
didato ou erros observados nos documentos impressos entregues ao candidato no dia 
da realização das provas, quanto a nome, número de documento de identidade, sexo, 
data de nascimento, endereço e critério de desempate, deverão ser corrigidos por meio 
do site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), de acordo com as 
instruções constantes da página do Concurso, até o terceiro dia útil após a aplicação 
das Provas Objetivas e Discursivas. 
7.7.1 O link para correção de cadastro será disponibilizado no primeiro dia útil após 
a aplicação das provas. 
7.7.2 O candidato que não solicitar as correções dos dados pessoais nos termos do item 
7.7 deverá arcar, exclusivamente, com as consequências advindas de sua omissão. 
7.8 Caso haja inexatidão na informação relativa ao cargo e/ou à opção por concorrer 
às vagas reservadas às pessoas com defi ciência, o candidato deverá entrar em contato 
com o Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC da Fundação Carlos Chagas com, 
no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da data de realização das pro-
vas, pelo telefone (0XX11) 3723-4388 de segunda a sexta-feira, úteis, das 10 às 16 
horas, horário de Brasília.
7.8.1 Não será admitida troca de opção de cargo.

7.8.2 O candidato que não entrar em contato com o SAC no prazo mencionado será o 
exclusivo responsável pelas consequências advindas de sua omissão. 
7.9 Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver portando docu-
mento de identidade original que bem o identifi que, como: Carteiras e/ou Cédulas de 
Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, 
pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédula de Identidade 
para Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos Públicos ou Conse-
lhos de Classe que, por força de Lei Federal, valham como documento de identidade, 
como por exemplo, as da OAB, CREA, CRM, CRC etc.; Certifi cado de Reservista; 
Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira Nacional de Habili-
tação (com fotografi a, na forma da Lei nº 9.503/97), bem como carteiras funcionais 
do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei 
federal, valham como identidade. 
7.9.1 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, 
CPF, títulos eleitorais, carteira nacional de habilitação sem foto, carteiras de estudante, 
carteiras funcionais sem valor de identidade. 
7.9.2 Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com 
clareza, a identifi cação do candidato. 
7.9.3 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das 
provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá 
apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido 
há, no máximo, 30 (trinta) dias, sendo então submetido à identifi cação especial, com-
preendendo coleta de dados e de assinaturas em formulário próprio.
7.9.4 A identifi cação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de 
identifi cação gere dúvidas quanto à fi sionomia, à assinatura, à condição de conserva-
ção do documento e/ou à própria identifi cação. 
7.10 Não haverá segunda chamada ou repetição de prova. 
7.10.1 O candidato não poderá alegar quaisquer desconhecimentos sobre a realização 
da prova como justifi cativa de sua ausência. 
7.10.2 O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará 
desistência do candidato e resultará em sua eliminação do Concurso Público. 
7.11 Objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Concurso Público - o que é de in-
teresse público e, em especial, dos próprios candidatos - bem como sua autenticidade, 
será conferida a identifi cação dos candidatos mediante a apresentação de documento 
de identidade e a cópia manuscrita de frase que consta das instruções da capa do ca-
derno de questões, para posterior exame grafotécnico.
7.11.1 A cópia manuscrita da frase e a assinatura do candidato em sua Folha de Res-
postas visa a atender o disposto no item 15.6 deste Edital. 
7.11.2 Se, por qualquer motivo, não for possível a cópia manuscrita da frase, o candi-
dato deverá apor sua assinatura, em campo específi co, por três vezes.
7.12 Para as Provas, o único documento válido para a correção é a Folha de Respostas 
cujo preenchimento será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proce-
der em conformidade com as instruções específi cas contidas na capa do Caderno de 
Questões. Em hipótese alguma haverá substituição da Folha de Respostas por erro do 
candidato.
7.12.1 Não deverá ser feita marca fora do campo reservado às respostas ou à assina-
tura, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o desem-
penho do candidato. 
7.12.2 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na Folha de Respos-
tas serão de inteira responsabilidade do candidato. 
7.12.3 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 
7.13 O candidato deverá comparecer ao local de realização das provas munido de 
caneta esferográfi ca de material transparente de tinta preta ou azul, além da documen-
tação indicada no item 7.9 deste Capítulo. 
7.13.1 O candidato deverá preencher os alvéolos, na Folha de Respostas da Prova 
Objetiva, com caneta esferográfi ca de material transparente e tinta preta ou azul. 
7.14 O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fi scal da sala o caderno de ques-
tões e a Folha de Respostas personalizada. 
7.15 Salvo em caso de candidato que tenha solicitado atendimento diferenciado para 
a realização das provas, a Prova Discursiva - Redação deverá ser feita pelo próprio 
candidato, à mão, em letra legível, com caneta esferográfi ca de material transparente 
de tinta preta ou azul, não sendo permitida a interferência e/ou participação de outras 
pessoas.
7.15.1 No caso de auxílio para transcrição das provas será designado um fi scal devi-
damente treinado para essa fi nalidade. 
7.15.2 Somente quando devidamente autorizado, o candidato deverá ditar todo o seu 
texto da Prova Discursiva ao fi scal, especifi cando oralmente, ou seja, soletrando a 
grafi a das palavras e todos os sinais gráfi cos de pontuação. 
7.16 Durante a realização das Provas não será permitida qualquer consulta ou comu-
nicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos 
ou quaisquer anotações. 
7.17 O candidato deverá conferir os seus dados pessoais impressos nas Folhas de 
Respostas, em especial seu nome, número de inscrição, número do documento de 
identidade e opção de cargo. 
7.18 Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas defi ni-
das neste Edital ou a outras relativas ao Concurso, aos comunicados, às Instruções ao 
Candidato ou às Instruções constantes da prova, bem como o tratamento indevido e 
descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas. 
7.18.1 Por medida de segurança os candidatos deverão deixar as orelhas totalmente 
descobertas, à observação dos fi scais de sala, durante a realização das provas. 
7.18.2 Não será permitida a utilização de lápis, lapiseira, marca texto, borracha, boné, 
chapéu.
7.19 Será excluído do Concurso Público o candidato que: 
a) apresentar-se após o horário estabelecido, não se admitindo qualquer tolerância; 
b) apresentar-se em local diferente daquele constante na convocação ofi cial; 
c) não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado; 
d) não apresentar documento de identifi cação original e ofi cial que bem o identifi que;
e) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fi scal;
f) ausentar-se do local de provas antes de decorrida duas horas do seu início; 
g) fi zer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscri-
ção ou em qualquer outro meio, que não o autorizado pela Fundação Carlos Chagas 
no dia da aplicação das provas.
h) ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas, Caderno de Questões ou 
outros materiais não permitidos; 
i) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte; 
j) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas; 
k) não devolver integralmente o material recebido;
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l) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro, 
anotação, impresso não permitido ou máquina calculadora ou similar; 
m) estiver portando e/ou fazendo uso de qualquer espécie de relógio e qualquer tipo de 
aparelho eletrônico ou de comunicação (telefone celular, notebook, tablets, smartpho-
nes ou outros equipamentos similares), bem como protetores auriculares e fones de 
ouvido, ainda que desligados e acondicionados em embalagem de segurança fornecida 
pela Fundação Carlos Chagas; 
n) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 
indevido;
o) recusar-se a transcrever a frase contida nas instruções da capa do caderno de ques-
tões para posterior exame grafotécnico. 
7.20 O candidato, ao ingressar no local de realização das provas, deverá manter des-
ligado qualquer aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, ainda que os sinais de 
alarme estejam nos modos de vibração e silencioso. 
7.20.1 Recomenda-se ao candidato, no dia da realização da prova, não levar quais-
quer dos aparelhos indicados nas alíneas “l” e “m” do item 7.19. Caso seja necessário 
o candidato portar algum desses aparelhos eletrônicos, estes deverão ser acondicio-
nados, no momento da identifi cação, em embalagem específi ca a ser fornecida pela 
Fundação Carlos Chagas exclusivamente para tal fi m, devendo a embalagem, lacrada, 
permanecer embaixo da mesa/carteira durante toda a aplicação da prova.
7.20.2 É aconselhável que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo 
que nenhum som seja emitido, inclusive do despertador caso esteja ativado, sob pena 
de exclusão do Concurso.
7.21 Será, também, excluído do Concurso, o candidato que estiver utilizando ou por-
tando em seu bolso os aparelhos eletrônicos indicados nas alíneas “l” e “m”, item 
7.19 deste Capítulo, após o procedimento estabelecido no item 7.20.1 deste Capítulo. 
7.22 Os demais pertences pessoais dos candidatos, tais como: bolsas, sacolas, bonés, 
chapéus, gorros ou similares, óculos escuros e protetores auriculares, serão acomo-
dados em local a ser indicado pelos fi scais de sala, onde deverão permanecer até o 
término da prova. 
7.22.1 A Fundação Carlos Chagas e a Prefeitura Municipal de Campinas não se res-
ponsabilizarão por perda ou extravio de documentos, objetos ou equipamentos ele-
trônicos ocorridos no local de realização das provas, nem por danos neles causados.
7.23 No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não constar 
nas listagens ofi ciais relativas aos locais de prova indicados no Cartão Informativo, 
a Fundação Carlos Chagas procederá à inclusão do candidato, desde que apresente o 
boleto bancário com comprovação de pagamento, mediante preenchimento de formu-
lário específi co. 
7.23.1 A inclusão de que trata o item 7.23 será realizada de forma condicional e será 
analisada pela Fundação Carlos Chagas, na fase do Julgamento das Provas Objetivas, 
com o intuito de verifi car a pertinência da referida inscrição. 
7.23.2 Constatada a improcedência da inscrição, essa será automaticamente cancelada 
e considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 
7.24 Durante a realização das provas, a Fundação Carlos Chagas poderá utilizar detec-
tor de metais, com a fi nalidade de impedir fraude. 
7.25 Distribuídos os Cadernos de Questões aos candidatos e, na hipótese de se verifi -
carem falhas de impressão, a Fundação Carlos Chagas tomará as providências neces-
sárias, antes do início da prova, para:
a) substituir os Cadernos de Questões defeituosos; 
b) em não havendo número sufi ciente de Cadernos para a devida substituição, pro-
cederá à leitura dos itens onde ocorreram falhas, usando, para tanto, um Caderno de 
Questões completo. 
7.25.1 Se a ocorrência for verifi cada após o início da prova, a Fundação Carlos Cha-
gas estabelecerá prazo para reposição do tempo usado para regularização do caderno. 
7.26 Haverá, em cada sala de prova, cartaz/marcador de tempo para que os candidatos 
possam acompanhar o tempo de prova. 
7.27 A inviolabilidade do sigilo das provas será comprovada no momento de romper-
-se o lacre das caixas de provas mediante termo formal e na presença de 3 (três) can-
didatos nos locais de realização das provas. 
7.28 Quando, após a prova, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, 
grafológico ou por investigação policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, 
sua prova será anulada e o candidato será automaticamente eliminado do Concurso. 
7.29 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação 
das provas em razão de afastamento do candidato da sala de prova. 
7.30 Em nenhuma hipótese será realizada qualquer prova fora do local, data e horário 
determinados.
7.31 Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais adquiridos, não 
serão fornecidos exemplares dos Cadernos de Questões a candidatos ou a instituições 
de direito público ou privado, mesmo após o encerramento do Concurso. O candidato 
deverá consultar o Cronograma Previsto (Anexo V), para tomar conhecimento da(s) 
data(s) prevista(s) para divulgação das questões das Provas Objetivas, dos gabaritos 
e/ou dos resultados. 
7.31.1 As questões das Provas Objetivas fi carão disponíveis no site www.concursos-
fcc.com.br até o último dia para interposição de recursos referentes ao Resultado das 
Provas Objetivas. 

 VIII - DO JULGAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS 

8.1 Para cada um dos cargos em concurso, as provas objetivas de Conhecimentos 
Gerais e Conhecimentos Específi cos serão estatisticamente avaliadas, de acordo com 
o desempenho do grupo a elas submetido.
8.2 Considera-se grupo o total de candidatos presentes a cada prova do respectivo 
Cargo.
8.3 Na avaliação de cada Prova Objetiva será utilizado o escore padronizado, com 
média igual a 50 (cinquenta) e desvio padrão igual a 10 (dez).
8.4 Esta padronização das notas de cada prova tem por fi nalidade avaliar o desempe-
nho do candidato em relação aos demais, permitindo que a posição relativa de cada 
candidato refl ita sua classifi cação em cada prova. Na avaliação das provas deste Con-
curso:
a) conta-se o total de acertos de cada candidato em cada prova;
b) calcula-se a média e o desvio padrão dos acertos de todos os candidatos em cada 
prova;
c) transforma-se o total de acertos de cada candidato em nota padronizada (NP). Para 
isso, calcula-se a diferença entre o total de acertos do candidato na prova (A) e a 
média de acertos do grupo da prova (), divide-se essa diferença pelo desvio padrão do 
grupo da prova (s), multiplica-se o resultado por 10 (dez) e soma-se 50 (cinquenta), 
de acordo com a fórmula:

NP = Nota padronizada
A = Número de acertos dos candidatos na prova

= Média de acertos do grupo da prova
s = Desvio padrão do grupo da prova

d) multiplica-se a nota padronizada do candidato em cada prova pelo respectivo peso;
e) somam-se as notas padronizadas ponderadas de cada prova, obtendo-se assim o 
total de pontos de cada candidato.
8.5 Para todos os cargos será considerado habilitado o candidato que obtiver o total de 
pontos igual ou superior a 150 (cento e cinquenta) pontos.
8.6 Os candidatos não habilitados nas Provas Objetivas de Conhecimentos Gerais e 
Conhecimentos Específi cos serão excluídos do Concurso.

 IX - DA PROVA DISCURSIVA - REDAÇÃO PARA OS CARGOS DE   PROFES-
SOR ADJUNTO I, PROFESSOR ADJUNTO II (ARTES, EDUCAÇÃO FÍSICA, 
HISTÓRIA, INGLÊS), PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III (CIÊN-
CIAS), DIRETOR EDUCACIONAL E VICE-DIRETOR   

9.1 A Prova Discursiva - Redação para os cargos de Professor Adjunto I, Professor 
Adjunto II (Artes, Educação Física, História, Inglês), Professor de Educação Básica 
III (Ciências),Diretor Educacional e Vice-Diretor será aplicada no mesmo dia e perí-
odo das Provas Objetivas de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Específi cos 
e somente será avaliada a dos candidatos habilitados e mais bem classifi cados nas 
Provas Objetivas, na forma do Capítulo VIII, no limite estabelecido no quadro abaixo:

CARGOS
Nº DE CANDIDATOS 

HABILITADOS E MAIS 
BEM CLASSIFICADOS 

ATÉ A POSIÇÃO
PROFESSOR ADJUNTO I 300

PROFESSOR ADJUNTO II – ARTES / EDUCAÇÃO FÍSICA / HISTÓRIA / 
INGLÊS 200

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III – CIÊNCIAS 300
DIRETOR EDUCACIONAL 200

VICE-DIRETOR 300

9.2 Os demais candidatos serão excluídos do Concurso.
9.3 Na Prova Discursiva - Redação, o candidato deverá desenvolver um texto disser-
tativo a partir de uma única proposta, que poderá versar sobre tema atual. Na Prova 
Discursiva - Redação, considerando-se que o texto constitui uma unidade, os itens 
discriminados a seguir serão avaliados em estreita correlação:
9.3.1 Conteúdo - até 40 (quarenta) pontos:
a) perspectiva adotada no tratamento do tema;
b) capacidade de análise e senso crítico em relação ao tema proposto;
c) consistência dos argumentos, clareza e coerência no seu encadeamento.
9.3.1.1 A nota será prejudicada, proporcionalmente, caso ocorra abordagem tangen-
cial, parcial ou diluída em meio a divagações e/ou colagem de textos e de questões 
apresentados na prova.
9.3.2 Estrutura - até 30 (trinta) pontos:
a) respeito ao gênero solicitado;
b) progressão textual e encadeamento de ideias;
c) articulação de frases e parágrafos (coesão textual).
9.3.3 Expressão - até 30 (trinta) pontos:
a) desempenho linguístico de acordo com o nível de conhecimento exigido para o 
cargo/área;
b) adequação do nível de linguagem adotado à produção proposta e coerência no uso;
c) domínio da norma culta formal, com atenção aos seguintes itens: estrutura sintática 
de orações e períodos, elementos coesivos; concordância verbal e nominal; pontuação; 
regência verbal e nominal; emprego de pronomes; fl exão verbal e nominal; uso de 
tempos e modos verbais; grafi a e acentuação.
9.4 Na aferição do critério de correção gramatical, por ocasião da avaliação do de-
sempenho na Prova Discursiva - Redação a que se refere este Capítulo, os candidatos 
devem usar as normas ortográfi cas em vigor a partir de 1 de janeiro de 2016, imple-
mentadas pelo Acordo Ortográfi co da Língua Portuguesa.
9.5 Será atribuída nota ZERO à Prova Discursiva - Redação que:
a) fugir à modalidade de texto solicitada e/ou ao tema proposto;
b) apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, nú-
meros e palavras soltas ou em versos) ou qualquer fragmento de texto escrito fora do 
local apropriado.
c) for assinada fora do local apropriado;
d) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identifi cação do can-
didato;
e) estiver em branco;
f) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível.
9.6 A folha para rascunho no Caderno de Provas é de preenchimento facultativo. Em 
hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da 
Prova Discursiva - Redação pela banca examinadora. 
9.7 Na Prova Discursiva - Redação, deverão ser rigorosamente observados os limites 
mínimos de 20 (vinte) linhas e máximo de 30 (trinta) linhas, sob pena de perda de 
pontos a serem atribuídos à Redação.
9.8 A Prova Discursiva - Redação terá caráter eliminatório e classifi catório e será 
avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem), considerando-se habilitado o candidato que 
nela obtiver nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos.
9.9 O candidato não habilitado na Prova Discursiva - Redação será excluído do Con-
curso.

 X - DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS PARA TODOS OS CARGOS 

10.1 Para o cargo de  Agente de Organização Escolar  serão convocados para a Ava-
liação dos Títulos os candidatos habilitados nas Provas de Conhecimentos Gerais e 
Conhecimentos Específi cos, em conformidade com o disposto no Capítulo VIII deste 
Edital, desde que sua nota esteja dentro das oitocentas maiores pontuações, de acordo 
com o limite estabelecido no quadro abaixo, respeitados os empates na posição e todos 
os candidatos com defi ciência habilitados no Concurso, que concorrem em igualdade 
de condições com os demais candidatos.
10.2 Para os cargos de  Professor Adjunto I, Professor Adjunto II (Artes, Educação 
Física, História, Inglês), Professor De Educação Básica III (Ciências), Diretor 
Educacional e Vice-Diretor  serão convocados para a Avaliação dos Títulos os candi-
datos habilitados nas Provas Discursivas - Redação, em conformidade com o disposto 
no Capítulo IX deste Edital, no limite estabelecido no quadro abaixo, considerando-se 
as maiores notas obtidas nas Provas Discursivas - Redação, respeitados os empates na 
posição e todos os candidatos com defi ciência habilitados no Concurso, que concor-
rem em igualdade de condições com os demais candidatos. 
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CARGOS LIMITE ESTABELECIDO
AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 800
PROFESSOR ADJUNTO I 200 
PROFESSOR ADJUNTO II (TODAS AS DISCIPLINAS) 150 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III (CIÊNCIAS) 200 
DIRETOR EDUCACIONAL 150 
VICE-DIRETOR 150 

10.3 Os candidatos não convocados para a Avaliação de Títulos serão excluídos do 
concurso.
10.4 Os títulos a serem considerados são os constantes dos  Quadros  a seguir, de acor-
do com o respectivo cargo, não se admitindo pontuação a qualquer outro documento.
10.5 Orientações para a Prova de Títulos para o cargo de Agente de Organização Es-
colar:

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

ALÍNEA TÍTULO
Nº MÁ-

XIMO DE 
TÍTULOS

VALOR UNI-
TÁRIO

VALOR 
MÁXIMO

A

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NO 
CARGO DE AGENTE DE ORGANIZAÇÃO 

ESCOLAR OU INSPETOR DE ALUNOS (NA 
ÁREA PÚBLICA OU PRIVADA), EXERCIDA 
NOS ÚLTIMOS 10 (DEZ) ANOS, A CONTAR 
ATÉ A DATA DE ENTREGA DOS TÍTULOS.

10 (DEZ)

1,0 (UM) PONTO 
A CADA ANO 

TRABALHADO, 
CONFORME 

NORMAS DOS 
ITENS 10. 6 A 
10.10.6 DESTE 

CAPÍTULO.

10,0 (DEZ)

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 10,0 (DEZ)

10.6 Os candidatos ao cargo de Agente de Organização Escolar somente receberão a 
pontuação referente à experiência profi ssional de acordo com o tempo de serviço tra-
balhado (nas áreas públicas e/ou privadas) se atenderem todas as normas estabelecidas 
nos subitens 10.6.1 ao item 10.10.6 deste Capítulo.
10.6.1 A experiência profi ssional deverá ser relativa aos cargos de Agente de Organi-
zação Escolar e/ou Inspetor de Alunos.
10.6.2 Caso o candidato tenha experiência profi ssional em cargos e funções com atri-
buições correlatas a do cargo deste Concurso Público, porém com nomenclatura di-
ferente da especifi cada no subitem 10.6.1, ele poderá enviar a documentação, porém 
a pontuação somente será concedida se atender a todos os critérios estipulados neste 
Capítulo e se comprovadas a compatibilidade de atribuições e atividades desempe-
nhadas no empregador.
10.6.3 A documentação deve ser objetiva, de forma a comprovar, com clareza, a equi-
valência e compatibilidade, e deverá ser emitida pelo empregador (instituição públi-
ca ou privada), juntamente com os demais documentos expressos nos itens 10.10 a 
10.10.6 deste Capítulo.
10.6.4 Caberá exclusivamente à banca examinadora da Fundação Carlos Chagas ana-
lisar e verifi car se a documentação indica e descreve objetivamente, sem qualquer 
possibilidade de suposições, as atribuições do candidato, para que seja comprovado se 
as mesmas são ou não compatíveis com as do cargo de Agente de Organização Escolar 
da Prefeitura Municipal de Campinas. 
10.6.5 Poderá a Comissão Organizadora e/ou Fiscalizadora deste Concurso Público, 
em conjunto com os profi ssionais da Fundação Carlos Chagas, auditar os títulos rece-
bidos, para que sejam dirimidas eventuais dúvidas quanto ao seu conteúdo e validade.
10.7 Ainda que o candidato tenha experiência em um dos cargos descritos no item 
10.6.1, ele deverá apresentar a declaração do empregador, na qual sejam comprovadas 
as atividades desempenhadas, bem como a nomenclatura do cargo ocupado, além dos 
outros documentos, conforme estabelecido no item 10.10.
10.8 Caso os documentos enviados estejam de acordo com as normas estabelecidas 
neste Capítulo, será atribuído 1 (um) ponto por cada ano trabalhado ininterruptamente 
de forma efetiva no mesmo empregador, até o limite máximo de 10 (dez) pontos.
10.9 Somente serão analisados comprovantes dos últimos 10 (dez) anos, a contar até a 
data de entrega dos títulos (ou seja, relativos ao período de  08/07/2006 a 08/07/2016) .
10.10 Além das regras dispostas no item anterior, para concorrer à pontuação relativa 
à  Experiência Profissional , a documentação deverá ser a seguinte:
a)  Para experiência em Empresas Privadas : cópia autenticada da Carteira de Tra-
balho e Previdência Social (CTPS) - constando, obrigatoriamente, a folha de identifi -
cação com número e série, a folha com a foto do portador, a folha com a qualifi cação 
civil, a folha de contrato de trabalho e as folhas de alterações de salário que constem 
mudança de função,  acrescida  de declaração do empregador  que informe o período 
(com início e fi m) e a discriminação do serviço realizado, com a descrição do cargo e 
das atividades desenvolvidas;
b)  Para experiência em Cooperativas : cópia autenticada, por tabelionato, do estatuto 
social da cooperativa, acrescida de declaração informando sua condição de cooperado, 
o período (com início e fi m) e a discriminação do serviço realizado, com a descrição 
do cargo e das atividades desenvolvidas;
c)  Para experiência em Instituições Públicas : cópia autenticada de declaração, ou 
certidão de tempo de serviço, que informe o período (com início e fi m) e a discrimi-
nação do serviço realizado, com a descrição do cargo e das atividades desenvolvidas;
d)  Para experiência como Autônomo:  cópia autenticada de contrato de prestação de 
serviços, ou recibo de pagamento de autônomo (RPA), acrescido de declaração que 
informe o período (com início e fi m) e a discriminação do serviço realizado, com a 
descrição do cargo e das atividades desenvolvidas. 
e)  Para experiência no exterior:  cópia autenticada de declaração do órgão ou em-
presa, ou de certidão de tempo de serviço efetivamente exercido no exterior, traduzido 
para a Língua Portuguesa por tradutor juramentado, que informe o período (com início 
e fi m) e a discriminação do serviço realizado, com a descrição do cargo e das ativida-
des desenvolvidas.
10.10.1 Os períodos citados no item 10.10 (alíneas “a”, ‘b”, “c” e “d”) deverão conter 
claramente dia, mês e ano. 
10.10.2 A declaração de que trata a alínea “a” deverá apresentar, no mínimo, as se-
guintes informações: nome empresarial ou denominação social do emitente; endereço 
e telefones válidos; CNPJ e inscrição estadual; identifi cação completa do profi ssional 
benefi ciado; descrição do emprego exercido e principais atividades desenvolvidas; 
local e período (início e fi m) de realização das atividades; assinatura e identifi cação 
do emitente (nome completo legível, acompanhado de função), com reconhecimento 
de fi rma. 

10.10.3 A certidão a que diz respeito a alínea “c” deverá apresentar, no mínimo, as se-
guintes informações: designação do Órgão/Entidade da Administração Pública Direta, 
Autárquica ou Fundacional; endereço e telefones válidos; CNPJ; identifi cação com-
pleta do profi ssional; descrição do emprego público ou função exercida e principais 
atividades desenvolvidas; local e período (início e fi m) de realização das atividades; 
assinatura e identifi cação do emitente (nome completo legível/emprego público ou 
função e matrícula no Órgão).
10.10.4 Em caso de impossibilidade de emissão da documentação prevista no item 
10.10 (e suas alíneas) e subitem 10.10.2 exclusivamente por motivo de extinção da 
sociedade empresária e/ou da cooperativa, será admitida, para fi ns de análise da pon-
tuação: 
a) Para empregados celetistas de empresa privada e/ou de cooperativa, somente cópia 
autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) constando, obrigato-
riamente, a folha de identifi cação com número e série, a folha com a foto do portador, 
a folha com a qualifi cação civil, a folha de contrato de trabalho e as folhas de altera-
ções de salário que constem mudança de função, além de documentos que comprovem 
o exercício da profi ssão na empresa e/ou cooperativa extinta e demais documentos que 
atestem a extinção da empresa. Essa documentação, porém, será avaliada pela Funda-
ção Carlos Chagas, de forma a atestar sua validade, e poderá ser ou não considerada.
b) Para cooperados, cópia autenticada do estatuto social e do termo de extinção da 
cooperativa, expedido pelo Cartório de Registro Civil. 
10.10.5 Para efeito de cômputo de pontuação relativa ao tempo de experiência pro-
fi ssional, somente será considerado tempo de experiência no exercício da profi ssão/
emprego em anos completos, não sendo considerada mais de uma pontuação conco-
mitante no mesmo período.
10.10.6 Não será aceito qualquer tipo de estágio, bolsa de estudo ou monitoria para 
pontuação dos títulos e experiência profi ssional, bem como atuação como voluntário 
ou experiências em cargos da carreira do Magistério.
10.11 Orientações para a Prova de Títulos para os cargos de  Professores, Diretor 
Educacional e Vice-Diretor :

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
PROFESSORES (TODAS AS DISCIPLINAS) – DIRETOR EDUCACIONAL E VICE-DIRETOR(*) 

ALÍNEA TÍTULO Nº MÁXIMO 
DE TÍTULOS

VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
MÁXIMO

A

CERTIFICADO/DECLARAÇÃO DE 
CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-
-GRADUAÇÃO “LATO SENSU” EM 

NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO, NA ÁRA 
DA EDUCAÇÃO, ACOMPANHADO DO 
HISTÓRICO ESCOLAR, NOS MOLDES 

DAS RESOLUÇÕES DO CONSELHO 
NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CNE) À 

ÉPOCA DE REALIZAÇÃO DO CURSO.

02 (DOIS) 0,5 (MEIO) 1,0 (UM)

B

DIPLOMA, DEVIDAMENTE REGIS-
TRADO, OU CERTIFICADO/DECLARA-
ÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE 

PÓS-GRADUAÇÃO “STRICTO SENSU”, 
EM NÍVEL DE MESTRADO, NA ÁREA 
DA EDUCAÇÃO, ACOMPANHADO DO 

HISTÓRICO ESCOLAR.(**)

01 (UM) 1,5 (UM E 
MEIO)

1,5 (UM E 
MEIO)

C

DIPLOMA, DEVIDAMENTE REGISTRA-
DO, OU CERTIFICADO/DECLARAÇÃO 
DE CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-

-GRADUAÇÃO “STRICTO SENSU”, EM 
NÍVEL DE DOUTORADO, NA ÁREA 

DA EDUCAÇÃO, ACOMPANHADO DO 
HISTÓRICO ESCOLAR.(**)

01 (UM) 2,5 (DOIS E 
MEIO)

2,5 (DOIS E 
MEIO)

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 5,0 (CINCO)

(*) Os candidatos aos cargos de   Diretor Educacional e Vice-Diretor   que não envia-
rem, juntamente com os títulos, o diploma do curso superior, não terão pontuação de 
títulos. 
(**) O título que for utilizado como pré-requisito de ingresso, de acordo com o qua-
dro disponibilizado no Capítulo II e o disposto na Lei Municipal nº 12.987/07 e na 
Lei Complementar nº 83, de 20 de outubro de 2014,  não será pontuado  na Prova de 
Títulos. Caso o candidato possua títulos de Mestre ou Doutor em Educação, receberá 
pontuação apenas nos títulos  não  utilizados como pré-requisito de ingresso. Neste 
caso, será obrigatório o envio, por Sedex, de todos os títulos para análise e comprova-
ção, inclusive de sua graduação.

10.12 Os candidatos aos cargos de Professores (todas as disciplinas), bem como os 
inscritos ao cargo de Diretor Educacional e Vice-Diretor, somente terão seus títulos 
pontuados se os mesmos atenderem a todos os critérios discriminados nos itens abai-
xo, bem como se atenderem às informações contidas na Tabela do item 10.11, deste 
Capítulo.
10.12.1 Os títulos de Especialização, Mestrado e/ou Doutorado devem ser correlatos à 
área da Educação e guardarem estreito vínculo de ordem programática com a natureza 
da atividade inerente ao trabalho que o candidato irá realizar.
10.13 Não serão pontuados Títulos de Mestrado e/ou Doutorado, caso estes sejam 
utilizados como pré-requisito de ingresso. Portanto, os candidatos aos cargos de  Dire-
tor Educacional  e  Vice-Diretor  deverão enviar, além da documentação expressa na 
Tabela deste Capítulo, a cópia autenticada de seu diploma de graduação, para que a 
banca examinadora da Fundação Carlos Chagas faça a devida análise, concedendo ou 
não a pontuação condizente com as normas deste Edital.
10.13.1 Os candidatos aos cargos de  Diretor Educacional  e  Vice-Diretor , que envia-
rem somente o (s) Título(s) de Mestrado e/ou Doutorado,  NÃO  serão pontuados na 
Prova de Títulos.
10.14 A pontuação relativa aos títulos será limitada aos valores máximos disponibili-
zados na Tabela do presente Capítulo. 
10.15 Somente serão analisados os títulos relacionados na respectiva Tabela desde Ca-
pítulo e que forem enviados conforme todas as regras aqui estabelecidas e, sobretudo, 
de acordo com as instruções abaixo:
a) O certifi cado referente ao curso de Especialização deverá ter carga horária mínima 
de 360 horas e estar integralmente concluído. Somente serão aferidos quando oriundos 
de Instituição de Ensino Superior pública ou particular devidamente reconhecida pelo 
MEC e expedidos de acordo com as normas do Conselho Nacional da Educação;
b) Somente serão válidos, para efeito de contagem dos títulos de mestre e/ou doutor, 
aqueles que, além de concluídos, forem reconhecidos pela Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES/MEC, observadas as normas da va-
lidade;
c) A comprovação de conclusão do Mestrado e/ou Doutorado deverá ser feita por 
meio de cópia legível e autenticada por tabelionato do Diploma ou de Certifi cado, 
Declaração ou Atestado acompanhado do respectivo histórico escolar ou da ata da 
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defesa de tese;
d) O documento comprobatório de conclusão do curso deverá estar devidamente as-
sinado, constando a carga horária e data de realização do curso e deverá conter o 
conteúdo programático. A Declaração ou Atestado deverá ser em papel timbrado da 
Instituição emitente;
e) Caso não seja possível a autenticação do certifi cado e/ou diploma, por este possuir 
assinatura digital, o candidato poderá encaminhar o mesmo, desde que haja o código 
de autenticidade no documento. A validação da pontuação, neste caso, fi cará condicio-
nada à análise da autenticidade do documento, a ser realizada pela Fundação Carlos 
Chagas;
f) Documentos relativos a cursos realizados no exterior somente serão considerados se 
estiverem traduzidos para o português por tradutor ofi cial e se atenderem à legislação 
nacional aplicável ao reconhecimento de cada curso;
g) Para a Prova de Títulos, o documento que comprove apenas o pré-requisito exigido 
(escolaridade mínima, conforme Tabela I - Capítulo II deste Edital) para o exercício 
do cargo pleiteado pelo candidato não será considerado como título;
h) Os títulos enviados não serão devolvidos, mesmo após o encerramento deste cer-
tame.

 Instruções para o envio dos títulos e orientações finais referentes à Prova de Tí-
tulos (para todos os cargos): 

10.16 Os títulos, devidamente autenticados, deverão ser acondicionados em envelope 
lacrado, tamanho ofício, identifi cado por formulário, devidamente preenchido e cola-
do na parte externa do envelope, cujo modelo estará disponível no endereço eletrônico 
(www.concursosfcc.com.br).
10.16.1 O candidato deverá enviar esse envelope via Sedex ou Aviso de Recebimento 
(AR), à Fundação Carlos Chagas (A/C Coordenação de Execução de Projetos - Ref.: 
Títulos - PMCampinas - Av. Professor Francisco Morato, 1565, Jardim Guedala - São 
Paulo - SP - CEP 05513-900), conforme cronograma previsto disponibilizado no Ane-
xo V deste Edital, a ser confi rmado em convocação específi ca, publicada no Diário 
Ofi cial do Município e no endereço eletrônico www.concursosfcc.com.br, da Funda-
ção Carlos Chagas.
10.17 Não será aceita, sob qualquer pretexto, a entrega de títulos fora do período de-
terminado em edital de convocação.
10.18 Os candidatos convocados para a Prova de Títulos que não apresentarem a 
documentação, serão classifi cados apenas pela pontuação obtida na primeira fase do 
certame.
10.19 Não serão aceitos títulos entregues fora do envelope lacrado ou encaminhados 
via fax, via postal, via correio eletrônico, ou ainda, por qualquer outro meio diferente 
do descrito no item 10.16.1.
10.20 Serão de inteira responsabilidade do candidato as informações prestadas no ato 
de entrega dos títulos, bem como a entrega dos títulos no período determinado para 
essa etapa, arcando o candidato com as consequências de eventuais erros ou omissões.
10.21 Quando o nome do candidato for diferente do constante dos documentos apre-
sentados, deverá ser anexado comprovante de alteração do nome (por exemplo: cer-
tidão de casamento).
10.22 Os documentos referentes à titulação, entregues conforme especifi cado nes-
te Capítulo, serão analisados pela banca examinadora da Fundação Carlos Chagas 
e terão publicação específi ca em Diário Ofi cial do Município e no endereço www.
concursosfcc.com.br) informando o seu deferimento ou indeferimento, bem como a 
pontuação obtida pelo candidato, caso o(s) título(s) seja deferido.
10.23 A Secretaria Municipal de Recursos Humanos da Prefeitura de Campinas pode-
rá solicitar, no ato da posse, a apresentação dos documentos originais para verifi cação 
da autenticidade dos documentos enviados para a Prova de Títulos deste Concurso 
Público.
10.24 Se constatada qualquer tipo de falsidade nos documentos apresentados para 
pontuação na Prova de Títulos, o candidato, além de ser excluído deste certame, estará 
sujeito a responder por falsidade ideológica de acordo com o disposto no item 16.10, 
Capítulo XVI, deste Edital.
10.25 Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade dos documentos 
apresentados, a pontuação obtida pelo candidato será anulada, mesmo após a homo-
logação do certame.

 XI - DA CLASSIFICAÇÃO 

11.1 A nota fi nal dos candidatos habilitados aos Cargos de  PROFESSOR ADJUNTO 
I, PROFESSOR ADJUNTO II (ARTES, EDUCAÇÃO FÍSICA, HISTÓRIA, IN-
GLÊS), PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III (CIÊNCIAS), DIRETOR 
EDUCACIONAL E VICE-DIRETOR  será igual ao somatório dos pontos obtido 
nas Provas Objetivas de Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específi cos, com a 
nota da Prova Discursiva-Redação, mais a pontuação obtida na Avaliação de Títulos, 
conforme critérios estabelecidos, respectivamente, nos capítulos VIII, IX e X, deste 
Edital. 
11.2 A nota fi nal dos candidatos habilitados ao Cargo de  Agente de Organização 
Escolar  será igual ao somatório dos pontos obtido nas provas Objetivas de Conhe-
cimentos Gerais e Conhecimentos Específi cos mais a pontuação obtida na Avaliação 
dos Títulos, conforme critérios estabelecidos, respectivamente, nos Capítulos VIII e 
X deste Edital. 
11.3 Os candidatos habilitados serão classifi cados em ordem decrescente da nota fi nal, 
em listas de classifi cação por Cargo, observadas as listas correspondentes à reserva de 
vagas dos candidatos com defi ciência. 
11.4 Na hipótese de igualdade de nota fi nal prevalecerá, após observância do Parágra-
fo Único do art. 27 da Lei nº 10.741/03 (Lei do Idoso), considerada, para esse fi m, a 
data limite de correção dos dados cadastrais estabelecida no item 7.7 do Capítulo VII 
deste Edital, sucessivamente, o candidato que tiver, para o cargo de: 
11.4.1  Agente de Organização Escolar :
a) maior pontuação na Prova de Títulos;
b) maior nota ponderada na prova de Conhecimentos Específi cos;
c) maior número de acertos em Língua Portuguesa da prova de Conhecimentos Gerais
11.4.2  Professores (Todas as disciplinas): 
a) maior nota ponderada na prova de Conhecimentos Específi cos;
b) maior número de acertos em Língua Portuguesa da prova de Conhecimentos Gerais.
c) maior número de acertos em Legislação Educacional/Atualidades da prova de Co-
nhecimentos Gerais; 
11.4.3  Diretor e Vice-Diretor: 
a) maior nota ponderada na prova de Conhecimentos Específi cos;
b) maior número de acertos em Legislação/Atualidades da prova de Conhecimentos 
Gerais;
c) maior número de acertos em Língua Portuguesa da prova de Conhecimentos Gerais.

11.4.5 Considerar-se-á, como critério de desempate, adicionalmente aos critérios esta-
belecidos para cada cargo, o candidato que tiver:
11.4.5.1 maior número de fi lhos dependentes (menores de 18 anos ou civilmente inca-
pazes ou relativamente capazes na forma do Código Civil):
11.4.5.2 maior idade, dentre aqueles que não estiverem enquadrados no item 11.4 
deste capítulo.
11.4.5.3 tiver exercido efetivamente a função de jurado, nos termos do art. 440 do 
Código de Processo Penal, no período compreendido entre a data de entrada em vigor 
da Lei nº 11.689/2008 e a data de término das inscrições para este concurso. 
11.4.6 Esse critério será aplicado de acordo com as informações preenchidas pelo 
candidato da fi cha de inscrição.
11.4.6.1 No Ato da posse, essas informações deverão ser comprovadas e, caso sejam 
consideradas inverídicas, o candidato será excluído do Concurso Público.
11.5 A publicação do resultado fi nal do Concurso será feita em duas listas, uma con-
tendo a classifi cação de todos os candidatos, incluída a dos candidatos com defi ciên-
cia, e a outra somente com a classifi cação destes últimos.
11.6 Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com 
defi ciência, estas serão preenchidas por candidato classifi cado na listagem geral, com 
rigorosa observância da ordem classifi catória.
11.7 A homologação e o Resultado Final serão divulgados no Diário Ofi cial Eletrônico 
Prefeitura Municipal de Campinas, bem como no  site  da Fundação Carlos Chagas 
(www.concursosfcc.com.br), conforme cronograma disponibilizado no Anexo V deste 
Edital.

 XII - DOS RECURSOS 

12.1 Será admitido recurso quanto:
a) ao indeferimento do requerimento de isenção do pagamento valor da inscrição;
b) ao indeferimento da condição de candidato com defi ciência e/ou solicitação espe-
cial;
c) à aplicação das Provas Objetiva, Discursiva-Redação;
d) às questões e gabaritos das provas objetivas;
e) à pontuação dos títulos;
f) ao resultado das provas. 
12.2 Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 2 (dois) dias úteis após a ocor-
rência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º dia útil subsequente 
à data do referido evento. 
12.2.1 Somente serão considerados os recursos interpostos no prazo estipulado para a 
fase a que se referem. 
12.2.2 Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso 
do questionado.
12.3 Os questionamentos referentes às alíneas do item 12.1 deste Capítulo deverão ser 
realizados, exclusivamente, por meio de recurso, no prazo estipulado no item 12.2.
12.3.1 Não serão reconhecidos os questionamentos efetuados por outro meio que não 
o estipulado no item anterior. 
12.4 Os recursos deverão ser interpostos exclusivamente pela Internet, no site da Fun-
dação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), de acordo com as instruções cons-
tantes na página do Concurso Público. 
12.4.1 Somente serão apreciados os recursos interpostos e transmitidos conforme as 
instruções contidas neste Edital e no site da Fundação Carlos Chagas. 
12.4.2 A Fundação Carlos Chagas e a Prefeitura Municipal de Campinas não se res-
ponsabilizam por recursos não recebidos por motivo de ordem técnica dos compu-
tadores, falha de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falta 
de energia elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 
transferência de dados. 
12.5 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. 
12.6 Não serão aceitos recursos interpostos por fax, telegrama, e-mail ou outro meio 
que não seja o especifi cado neste Edital. 
12.7 Será concedida vista da Folha de Respostas da Prova Objetiva e Discursiva-
-Redação a todos os candidatos que realizaram prova, no período recursal referente ao 
resultado preliminar das Provas.
12.8 A vista da Folha de Respostas da Prova Objetiva será realizada no site da Fun-
dação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), em data e horário a serem oportu-
namente divulgados. As instruções para a vista das folhas de respostas da respectiva 
prova estará disponível no site da Fundação Carlos Chagas. 
12.9 A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em 
suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
12.10 O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos interpostos, e 
as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito ofi cial defi nitivo.
12.11 Nas Provas Objetivas, o(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente 
anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos presentes à prova, independen-
temente de formulação de recurso.
12.12 Na ocorrência do disposto nos itens 12.10 e 12.11 e/ou em caso de provimento 
de recurso, poderá ocorrer a classifi cação/desclassifi cação do candidato que obtiver, 
ou não, a nota mínima exigida para a prova.
12.13 Serão indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora;
b) que estejam em desacordo com as especifi cações contidas neste Capítulo;
c) cuja fundamentação não corresponda à questão recorrida;
d) sem fundamentação e/ou com fundamentação inconsistente, incoerente ou os in-
tempestivos;
e) encaminhados por meio da imprensa e/ou de “redes sociais online”.
12.14 No espaço reservado às razões do recurso fi ca VEDADA QUALQUER IDEN-
TIFICAÇÃO (nome do candidato ou qualquer outro meio que o identifi que), sob pena 
de não conhecimento do recurso.
12.15 Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no item 
12.1 deste Capítulo, devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de 
igual teor.
12.16 As respostas a todos os recursos, quer procedentes ou improcedentes, serão le-
vadas ao conhecimento de todos os candidatos inscritos no Concurso por meio de pu-
blicação no Diário Ofi cial do Município e no site da Fundação Carlos Chagas (www.
concursosfcc.com.br), sem qualquer caráter didático, e fi carão disponíveis pelo prazo 
de 7 (sete) dias a contar da data de sua divulgação. 

 XIII - DO PREENCHIMENTO DE VAGAS 

13.1 Após a homologação do Concurso Público, os candidatos habilitados poderão ser 
convocados a qualquer momento,  durante todo o prazo de validade do certame , de 
acordo com a exclusiva necessidade da Prefeitura Municipal de Campinas, reservan-
do-se ao direito de proceder à convocação e à nomeação, em número que atenda ao 
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seu interesse e às suas necessidades.
13.1.2 O candidato não poderá alegar desconhecimento da publicação de convocação, 
sendo sua responsabilidade acompanhar, durante toda a validade deste Edital , o Di-
ário Ofi cial do Município de Campinas.
13.2 O Diário Ofi cial é acessado somente pela internet, através do endereço eletrônico 
www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial.
13.2.1 Como complemento ao Diário Ofi cial, as informações auxiliares sobre a convo-
cação poderão ser disponibilizadas no sistema de acompanhamento das convocações, 
através do link “Concursos e Empregos”, disponível no endereço http://www.campi-
nas.sp.gov.br/empregos_concursos.php.
13.2.2 Ainda de forma complementar ao Diário Ofi cial, recomenda-se que os candida-
tos aprovados façam o seu cadastro no “Portal do Cidadão” (https://cidadao.campinas.
sp.gov.br/), que poderá encaminhar, por e-mail de alertas do Diário Ofi cial do Mu-
nicípio, desde que as informações sejam cadastradas corretamente pelos candidatos.
13.2.3 Tanto o  link  “Concursos e Empregos”, como o “Portal do Cidadão”  NÃO  subs-
tituem as publicações relativas ao Concurso Público, divulgadas em Diário Ofi cial do 
Município.
13.2.4 É de total responsabilidade do candidato acompanhar integralmente, no Diário 
Ofi cial do Município, todos as publicações relacionados a este Edital, durante o perí-
odo de sua vigência.
13.3 O candidato classifi cado ou seu procurador, devidamente documentado, deverá 
se apresentar no dia, local e horário determinados no Diário Ofi cial do Município, para 
reunião de preenchimento de vagas.
13.4 Será excluído do certame o candidato que, ao ser convocado, não comparecer 
no dia e horário agendados ou, ainda, não aceitar a vaga no local de trabalho indicado 
pela Prefeitura Municipal de Campinas, bem como a jornada semanal ou o horário de 
trabalho determinado pela Municipalidade no momento da reunião de preenchimento 
de vagas.
13.4.1 O candidato que não comparecer no dia e horário agendado ou, ainda, não optar 
por uma das vagas oferecidas, por ocasião da reunião de preenchimento de vagas, 
estará, automaticamente, excluído do Concurso Público.
13.4.2 Em hipótese alguma haverá reclassifi cação e/ou reconvocação de candidato no 
presente certame.
13.4.3 Ao fi nal da reunião de preenchimento de vagas, será agendado o exame médico 
admissional, conforme regras estabelecidas no Capítulo XIV deste Edital.
13.5 Informações atualizadas referentes a salário, benefícios, local e horário de traba-
lho, entre outras, somente serão fornecidas ao candidato convocado no momento da 
reunião de preenchimento de vagas.
13.5.1 Nenhum candidato receberá estas informações antecipadamente, por telefone, 
e-mail, ofício, ou qualquer outro meio, seja qual for o motivo alegado.

 XIV - DO EXAME MÉDICO PRÉ-ADMISSIONAL 

14.1 Após a homologação do Concurso Público e realização da reunião de preenchi-
mento de vagas, o candidato será submetido a exame médico pré- admissional, de 
caráter eliminatório, no qual será avaliada sua capacidade laborativa para o cargo a 
que se propõe.
14.2 O exame médico pré-admissional será agendado no dia da reunião de preenchi-
mento de vagas, com data e horário a ser defi nido pelo Departamento de Promoção à 
Saúde do Servidor (DPSS).
14.3 Os exames serão realizados sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de 
Recursos Humanos - Coordenadoria Setorial de Saúde e Segurança do Trabalho, ou 
por empresa contratada para este fi m, com critérios estabelecidos pelo Departamento 
de Promoção à Saúde do Servidor, da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, 
consistindo de:
14.3.1 Para o cargo de  Agente de Organização Escolar, Diretor Educacional e Vice-
-Diretor:  Exame Clínico.
14.3.2 Para os cargos de  Professores (todos)  Exame Clínico e Avaliação Vocal.
14.4A critério do médico de Saúde Ocupacional do Departamento de Promoção à Saú-
de do Servidor (DPSS), o candidato poderá ser submetido a exames complementares 
e/ou avaliações especializadas, sempre nos órgãos de saúde do município de Campi-
nas, ou clínicas indicadas pela Instituição, não sendo, nestes casos, emitido parecer de 
avaliação de imediato.
14.4.1 Os exames complementares e/ou avaliações especializadas deverão ser apre-
sentadas ao DPSS no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de 
solicitação, sob pena de exclusão do Concurso Público.
14.5 Para os fi ns a que se destina, só terá validade o Exame Médico Pré-Admissional 
executado pelos profi ssionais e nos locais indicados ao candidato.
14.5.1 Não será aceita qualquer avaliação que não as solicitadas pelo Departamento de 
Promoção à Saúde do Servidor.
14.6 O candidato deverá comparecer para o Exame Médico Pré-Admissional na data, 
horário e local determinados pelo Departamento de Promoção à Saúde do Servidor.
14.7 Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) será emitido com a conclusão de apto ou 
inapto para o cargo pretendido.
14.8 Serão considerados inaptos os candidatos que apresentarem alterações clínicas 
incompatíveis com o cargo pleiteado.
14.8.1 Será também considerado inapto o candidato que apresentar psicopatologias 
graves, patologias osteomusculares ou quaisquer outras patologias que impeçam o 
exercício da função, seja parcialmente ou integralmente e que possam ser agravadas 
pelo exercício da mesma. Os candidatos aos cargos de  Professores (todas as discipli-
nas)  que apresentarem qualquer patologia vocal também serão eliminados.
14.9 O candidato participante do Concurso Público, inscrito e confi rmado como pes-
soa com defi ciência pela Junta Médica Ofi cial da Prefeitura Municipal de Campinas, 
será submetido a Exame Médico Pré-Admissional, observando-se a natureza das atri-
buições do cargo, as condições de acessibilidade ao ambiente de trabalho, assim como 
a eventual necessidade da utilização de equipamentos ou acessos com a fi nalidade de 
verifi car a capacidade física e mental bem como a compatibilidade entre a sua defi ci-
ência e as atribuições do cargo almejado.
14.10 Será excluído do Concurso Público o candidato que:
a) não agendar o exame médico, conforme estabelecido no item 14.2 deste Capítulo;
b) for considerado inapto no Exame Médico Pré-Admissional;
c) não se apresentar ao Exame Médico Pré-Admissional no local e horário estabele-
cidos;
d) não der continuidade à avaliação, em caso de retorno solicitado;
e) não apresentar, no retorno, os exames complementares e/ou avaliações especializa-
das solicitadas, conforme prevê o item 14.4.1 deste Capítulo.

 XV - DA NOMEAÇÃO E POSSE 

15.1 A aprovação e classifi cação fi nal no Concurso Público não asseguram ao candi-

dato o direito de ingresso automático no cargo, mas apenas a expectativa de ser nele 
nomeado, fi cando a concretização desse ato condicionada à oportunidade e à conveni-
ência da Administração, durante toda a validade do certame.
15.2 Após a reunião de preenchimento de vagas e a realização do Exame Médico Pré-
-Admissional, o candidato, considerado apto no exame pré-admissional, deverá acom-
panhar diariamente a publicação de sua nomeação no Diário Ofi cial do Município.
15.3 De acordo com o artigo 29 da Lei Municipal nº 1.399/55, o candidato deverá 
tomar posse no prazo máximo de 15 (quinze) dias a partir da data de publicação de sua 
nomeação no Diário Ofi cial do Município.
15.3.1 Será excluído do Concurso Público o candidato que não aceitar as condições 
estabelecidas para o exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Campinas e/ou 
recusar a nomeação ou consultado e nomeado, deixar de tomar posse ou de entrar em 
exercício nos prazos estabelecidos pela legislação municipal vigente.
15.3.2 O não cumprimento dos prazos legais para posse e efetivo exercício implicará 
a perda dos direitos legais decorrentes do Concurso Público. 
15.4 Para efeitos de comprovação da documentação exigida, só serão válidos os diplo-
mas registrados no órgão competente.
15.5 No momento da posse, o candidato deverá assinar uma declaração de não acúmu-
los de cargos, funções e/ou empregos públicos remunerados.
15.6 A Prefeitura Municipal de Campinas, no momento do recebimento dos docu-
mentos para a posse, afi xará foto 3x4 do candidato no Cartão de Autenticação e, na 
sequência, coletará a sua assinatura e a transcrição de frase, para posterior remessa à 
Fundação Carlos Chagas, que emitirá um laudo técnico informando se o empossado é 
a mesma pessoa que realizou as provas do Concurso.
15.7 A falta de comprovação de quaisquer dos requisitos para investidura até a data 
da posse ou a prática de falsidade ideológica em prova documental tornará sem efeito 
o respectivo ato de nomeação do candidato, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.
15.8 Os candidatos que possuírem acúmulo legal de atividades, em cargos e/ou empre-
gos públicos, deverão declarar o  acúmulo e a jornada de trabalho semanal, tendo como 
somatória a carga horária máxima de 64 (sessenta e quatro) horas semanais.
15.9 Em cumprimento ao artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, o candidato 
não poderá receber remuneração superior ao subsídio mensal do Prefeito Municipal. 

 XVI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
  
16.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e 
aceitação das condições do Concurso, tais como se acham estabelecidas neste Edital 
e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos e instruções 
específi cas para a realização do certame, acerca das quais não poderá alegar desco-
nhecimento.
16.2 A legislação com vigência após a data de publicação deste Edital, bem como as 
alterações em dispositivos constitucionais, legais e normativos a ela posteriores não 
serão objeto de avaliação nas provas do Concurso. 
16.3 Todos os cálculos descritos neste Edital, relativos aos resultados das provas, se-
rão realizados com duas casas decimais, arredondando-se para cima sempre que a 
terceira casa decimal for maior ou igual a cinco. 
16.4 O Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data da publica-
ção da homologação do resultado fi nal, podendo ser prorrogado, uma única vez, por 
igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Campinas.
16.5 O resultado fi nal do concurso, após decididos todos os recursos interpostos, será 
homologado pela Prefeitura Municipal de Campinas e publicado no Diário Ofi cial do 
Município de Campinas.
16.6 Ficarão disponíveis os boletins de desempenho do candidato para consulta por 
meio do CPF e do número de inscrição do candidato, no endereço eletrônico da Funda-
ção Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) na data em que o Edital de Resultado 
for publicado.
16.7 O acompanhamento das publicações, editais, avisos e comunicados referentes ao 
Concurso Público é de responsabilidade exclusiva do candidato. Não serão prestadas 
por telefone informações relativas ao resultado do Concurso Público.
16.8 Não serão fornecidos atestados, declarações, certifi cados ou certidões relativos 
à habilitação, classifi cação ou nota de candidatos, valendo para tal fi m o boletim de 
desempenho disponível no endereço eletrônico da Fundação Carlos Chagas (www.
concursosfcc.com.br), conforme item 16.6 deste Capítulo, bem como a listagem da 
Classifi cação Final publicada no Diário Ofi cial do Município de Campinas.
16.9 Em caso de alteração/correção dos dados pessoais (nome, endereço, telefone para 
contato, sexo, data de nascimento etc.) constantes no Formulário de Inscrição, o can-
didato deverá efetuar a atualização: 
a) até o terceiro dia útil após a aplicação das provas, conforme estabelecido no item 
7.7 do Capítulo 7 deste Edital, por meio do site www.concursosfcc.com.br;
16.9.1 Após o prazo estabelecido no item 16.9 até a homologação dos Resultados, 
mediante declaração assinada e datada, remetida via Sedex ou Aviso de Recebimento 
(AR), à Fundação Carlos Chagas (Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC - Ref.: 
Atualização de Dados Cadastrais/PMCampinas - Av. Prof. Francisco Morato, 1565, 
Jardim Guedala - São Paulo - SP - CEP 05513-900).
16.9.2 As alterações nos dados pessoais quanto ao critério de desempate estabelecido 
no item 7.7 do Capítulo 7 deste Edital, somente serão consideradas quando solicita-
das no prazo estabelecido no item 16.9 deste Capítulo, por fazer parte do critério de 
desempate dos candidatos.
16.9.3 É responsabilidade do candidato manter seu endereço (inclusive eletrônico) e 
telefone atualizados, até que se expire o prazo de validade do Concurso. Para atualiza-
ção dos dados após a homologação do concurso, o candidato deverá verifi car os pro-
cedimentos sobre as convocações, disponível no link “Concursos e Empregos” (http://
campinas.sp.gov.br/governo/recursos-humanos/procedimentos_convocacoes.pdf).
16.9.4 A Prefeitura do Município de Campinas e a Fundação Carlos Chagas não se 
responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:
a) endereço eletrônico errado ou não atualizado;
b) endereço residencial errado ou não atualizado;
c) endereço de difícil acesso;
d) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas, decorrentes de infor-
mação errônea de endereço por parte do candidato; e) correspondência recebida por 
terceiros.
16.10 A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova e/ou tornar sem efeito a 
nomeação do candidato, em todos os atos relacionados ao Concurso, quando constata-
da a omissão, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com a fi nalidade de 
prejudicar direito ou criar obrigação.
16.11 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retifi cações, en-
quanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância 
que será mencionada em Edital ou Comunicado a ser publicado no Diário Ofi cial do 
Município.
16.12  Após a homologação,  as convocações, comunicados e resultados ofi ciais do 
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Concurso Público serão publicados,  exclusivamente , no Diário Ofi cial do Município 
de Campinas, que é acessado pela internet, no endereço eletrônico www.campinas.
sp.gov.br/diario-ofi cial.
16.13 As informações auxiliares sobre a convocação para reunião de preenchimento 
de vagas poderão ser disponibilizadas no sistema de acompanhamento das convoca-
ções, no seguinte endereço: www.campinas.sp.gov.br/empregos_concursos.php, atra-
vés do link “Concursos e Empregos”.
16.14 Decorridos 120 (cento e vinte) dias da homologação do Concurso Público, e não 
se caracterizando óbice administrativo ou legal, é facultada a incineração das provas e 
demais registros escritos, mantendo-se, entretanto, pelo período de validade do Con-
curso, os registros eletrônicos a ele referentes. 
16.15 Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como 
referência o horário ofi cial de Brasília. 
16.16 A Prefeitura Municipal de Campinas e a Fundação Carlos Chagas não forne-
cerão e não se responsabilizarão por quaisquer cursos, textos e apostilas referentes a 
este Concurso Público, sendo de responsabilidade do candidato a escolha e busca do 
material de estudo.
16.17 Os questionamentos relativos a casos omissos e/ou duvidosos serão julgados 
pela Comissão de Concurso da Prefeitura Municipal de Campinas, conjuntamente 
com a Fundação Carlos Chagas.

Campinas, 21 de Março de 2016

 Marionaldo Fernandes Maciel 
 Secretário Municipal de Recursos Humanos 
 ANEXO I 
 ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DOS CARGOS 
  
As atribuições descritas neste Edital poderão ser complementadas e/ou alteradas atra-
vés da lei ou decreto específi co, mesmo posteriormente à homologação deste certa-
me, a critério da Prefeitura Municipal de Campinas. Qualquer complementação e/ou 
alteração nas atribuições específi cas do cargo/especialidade respeitarão a legislação 
regulatória da respectiva profi ssão. As atribuições eventualmente complementadas e/
ou alteradas deverão ser executadas por todos os servidores admitidos, em qualquer 
época, para o cargo/especialidade.
  
 AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR: 
Atuar nas unidades educacionais, desenvolvendo atividades de atendimento aos 
alunos nos espaços e tempos exigidos pelo planejamento pedagógico da unidade es-
colar. Acompanhar o processo de adaptação dos alunos novos na escola. Acompa-
nhar e orientar os alunos quanto aos procedimentos de disciplina, regimento escolar, 
cumprimento de horários, atitudes corretas e cidadania, levando as ocorrências ao 
conhecimento da direção da unidade. Controlar e orientar entradas e saídas de alunos. 
Analisar o grupo em diferentes contextos: como ele se organiza, os espaços que ocupa, 
fi scalizando espaços de recreação e defi nindo limites nas atividades livres. Relatar à 
direção da unidade a eventual necessidade de manutenção predial nas instalações es-
colares. Acompanhar as reuniões de planejamento e avaliação do projeto pedagógico, 
a fi m de se inteirar da dinâmica e funcionamento da escola. Auxiliar nas atividades 
administrativas, de planejamento e suporte da unidade educacional durante a ausência 
de atividades com alunos e nos períodos de férias e recesso escolar.
  
 PROFESSOR ADJUNTO I: 
Atuar em substituição do docente titular, na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental, assumindo toda carga horária que lhe for atribuída, nos termos 
da lei, e em qualquer escola para a qual for designado, atendendo às atribuições previs-
tas na legislação educacional vigente. Atuar nas atividades pedagógicas na escola ou 
no NAED, conforme orientação da SME, caso não haja necessidade de substituição. 
Participar, elaborar, sistematizar, implementar, executar e avaliar os conteúdos regis-
trados no projeto pedagógico, com base nas diretrizes educacionais da Secretaria Mu-
nicipal de Educação; avaliar e reorganizar periodicamente o trabalho pedagógico para 
o cumprimento dos objetivos documentados; corresponsabilizar-se pelo desenvolvi-
mento da competência leitora do aluno: leitura e sua compreensão; planejar e avaliar 
as atividades pedagógicas, em consonância com os cuidados devidos ao educando, 
tendo em vista a autonomia e a formação integral discente; utilizar metodologias que 
garantam resultados efi cazes de ensino e de aprendizagem dos alunos, estabelecendo 
estratégias de atendimento diferenciado, quando necessário; elaborar, utilizar e adap-
tar recursos pedagógicos e materiais específi cos para todos os educandos de sua área 
de atuação, socializando estes instrumentos para uso dos demais profi ssionais da uni-
dade educacional; participar dos programas de formação continuada, propostos pela 
secretaria municipal de educação; planejar, implementar e participar das atividades de 
articulação da escola com as famílias e com a comunidade; participar efetivamente da 
avaliação institucional proposta no projeto pedagógico da unidade educacional; parti-
cipar e acompanhar os processos de avaliação externa, com o objetivo de reavaliar e 
replanejar o seu trabalho a partir dos resultados obtidos. Executar atividades correlatas 
e outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua área 
de atuação, obedecendo à regulamentação da LDB, bem como normas e resoluções 
vigentes na Secretaria Municipal da Educação.

 PROFESSOR ADJUNTO II (ARTES, EDUCAÇÃO FÍSICA, HISTÓRIA E IN-
GLÊS): 
Atuar em substituição do docente titular nos seguintes casos: em disciplinas espe-
cífi cas dos Anos Finais do Ensino Fundamental regular e da Educação de Jovens e 
Adultos; em disciplinas de Educação Física, Artes e Inglês dos Anos Iniciais e Finais 
do Ensino Fundamental regular e da Educação de Jovens e Adultos; na Educação Es-
pecial da Educação Infantil, dos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental regular 
e Educação de Jovens e Adultos, assumindo a carga horária que lhe for atribuída, nos 
termos da lei, e em qualquer escola para a qual for designado, atendendo às atribui-
ções previstas na legislação educacional vigente. Atuar nas atividades pedagógicas 
na escola ou no NAED, conforme orientação da SME, caso não haja necessidade 
de substituição. Participar, elaborar, sistematizar, implementar, executar e avaliar os 
conteúdos registrados no projeto pedagógico, com base nas diretrizes educacionais da 
Secretaria Municipal de Educação; avaliar e reorganizar periodicamente o trabalho 
pedagógico para o cumprimento dos objetivos documentados; corresponsabilizar-se 
pelo desenvolvimento da competência leitora do aluno: leitura e sua compreensão; 
planejar e avaliar as atividades pedagógicas, em consonância com os cuidados devidos 
ao educando, tendo em vista a autonomia e a formação integral discente; utilizar me-
todologias que garantam resultados efi cazes de ensino e de aprendizagem dos alunos, 
estabelecendo estratégias de atendimento diferenciado, quando necessário; elaborar, 
utilizar e adaptar recursos pedagógicos e materiais específi cos para todos os educan-

dos de sua área de atuação, socializando estes instrumentos para uso dos demais pro-
fi ssionais da unidade educacional; participar dos programas de formação continuada, 
propostos pela secretaria municipal de educação; planejar, implementar e participar 
das atividades de articulação da escola com as famílias e com a comunidade; participar 
efetivamente da avaliação institucional proposta no projeto pedagógico da unidade 
educacional; participar e acompanhar os processos de avaliação externa, com o obje-
tivo de reavaliar e replanejar o seu trabalho a partir dos resultados obtidos. Executar 
atividades correlatas e outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua área de atuação, obedecendo à regulamentação da LDB, bem como 
normas e resoluções vigentes na Secretaria Municipal da Educação.
  
 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III - CIÊNCIAS: 
Atuar em disciplinas específi cas dos Anos Finais do Ensino Fundamental regular e 
da Educação de Jovens e Adultos, atendendo às atribuições previstas na legislação 
educacional vigente. Participar, elaborar, sistematizar, implementar, executar e avaliar 
os conteúdos registrados no projeto pedagógico, com base nas diretrizes educacionais 
da secretaria municipal de educação; avaliar e reorganizar periodicamente o trabalho 
pedagógico, para o cumprimento dos objetivos documentados; corresponsabilizar-se 
pelo desenvolvimento da competência leitora do aluno: leitura e sua compreensão; 
planejar e avaliar as atividades pedagógicas, em consonância com os cuidados de-
vidos ao educando, tendo em vista a autonomia e a formação integral discente; utili-
zar metodologias que garantam resultados efi cazes de ensino e de aprendizagem dos 
alunos, estabelecendo estratégias de atendimento diferenciado, quando necessário; 
elaborar, utilizar e adaptar recursos pedagógicos e materiais específi cos para todos 
os educandos de sua área de atuação, socializando estes instrumentos para uso dos 
demais profi ssionais da unidade educacional; participar dos programas de formação 
continuada, propostos pela secretaria municipal de educação; planejar, implementar 
e participar das atividades de articulação da escola com as famílias e comunidade; 
participar efetivamente da avaliação institucional proposta no projeto pedagógico da 
unidade educacional; participar e acompanhar os processos de avaliação externa, com 
o objetivo de reavaliar e replanejar o seu trabalho a partir dos resultados obtidos. 
Executar atividades correlatas e outras tarefas de mesma natureza ou nível de comple-
xidade, associadas à sua área de atuação, obedecendo à regulamentação da LDB, bem 
como normas e resoluções vigentes na Secretaria Municipal da Educação.
  
 DIRETOR EDUCACIONAL: 
Articular as ações da equipe educacional, visando ao cumprimento do plano esco-
lar/projeto pedagógico. Responsabilizar-se pelo planejamento, elaboração, sistema-
tização, implementação e avaliação do plano escolar/projeto pedagógico. Cumprir e 
responsabilizar-se pelo cumprimento da legislação educacional vigente e pelo registro 
sistemático dos procedimentos educacionais, responsabilizando-se pela documenta-
ção da vida escolar dos alunos e da vida funcional dos profi ssionais da unidade escolar. 
Executar procedimentos inerentes ao regimento escolar, aos conselhos, aos colegia-
dos e às instituições auxiliares. Administrar os recursos provenientes do orçamento 
do município, estado, união e outros, através da associação de caixa escolar e/ou da 
associação dos amigos da escola, visando à execução de gastos rotineiros destinados 
à manutenção e desenvolvimento do ensino, de forma a garantir o funcionamento e a 
melhoria física e pedagógica da unidade educacional. Fornecer dados, informações, 
documentações e outros indicadores aos órgãos do sistema de ensino. Promover ativi-
dades que favoreçam a integração escola - família - comunidade, incentivando parce-
rias e encontros através de instituições auxiliares da unidade educacional. Responsa-
bilizar-se pela implementação da avaliação institucional em sua unidade educacional, 
com base na gestão das informações e indicadores. Executar atividades correlatas e 
outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua área 
de atuação, obedecendo à regulamentação da LDB, bem como normas e resoluções 
vigentes na Secretaria Municipal de Educação.  
  
  
 VICE-DIRETOR: 
Corresponsabilizar-se pela gestão da unidade educacional. Responder pela gestão da 
unidade educacional no horário que lhe for confi ado. Assumir as atribuições do diretor 
de escola em suas ausências e impedimentos legais. Executar atividades correlatas 
e outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua área 
de atuação, obedecendo à regulamentação da LDB, bem como normas e resoluções 
vigentes na Secretaria Municipal da Educação.
  
  
  
 
   
 ANEXO II 
 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  
 Observação:  Considerar-se-á a legislação vigente e suas alterações até a data da pu-
blicação do Edital de Abertura das Inscrições.

 AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 
 CONHECIMENTOS GERAIS 
  
 Língua Portuguesa 
Interpretação de texto. Ortografi a ofi cial. Acentuação gráfi ca. Pontuação. Classes de 
palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e con-
junção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: 
ativa e passiva. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Sinôni-
mos e antônimos. Sentido próprio e fi gurado das palavras.
 Matemática/Raciocínio Lógico 
Problemas e operações básicas com números inteiros e racionais. Identifi cação, inter-
pretação e análise de sequências e padrões básicos. Leitura, interpretação e registro de 
textos com informação em linguagem matemática. Problemas de proporcionalidade 
direta e inversa (regra de três simples). Problemas envolvendo porcentagem e no-
ções elementares de juros e descontos. Leitura, análise e interpretação de informações 
fornecidas em gráfi cos e tabelas. Média aritmética simples e ponderada. Diferentes 
unidades de medida: identifi cação, transformações, resolução de problemas. Noções 
elementares de contagem e probabilidade. Raciocínio lógico. Resolução de situação 
problema.
 Atualidades 
Matérias relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais ocorridos no Brasil, vei-
culadas nos últimos 12 (doze) meses anteriores à data de realização da prova, em 
meios de comunicação de massa, como jornais, rádios, internet e televisão. 
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 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
  
Organização do trabalho nas unidades de educação de ensino fundamental. 
Ética e cidadania. Boas práticas de atendimento. Controle e movimento dos alunos nas 
imediações da escola. Atendimento e orientação aos alunos nos espaços e tempos es-
colares. Noções gerais de higiene. Prevenção de acidentes. Integração escola X famí-
lia e comunidade. Normas de segurança. Educação inclusiva. Combate à discrimina-
ção: de gênero, étnica, econômica, de credo. Trabalho em equipe. Relações humanas. 
Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do 
educador. Organização da escola centrada no processo de desenvolvimento do edu-
cando. Noções de Primeiros Socorros. Lei Federal 8.069/90 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA. Manual de Ética da Prefeitura Municipal de Campinas (acessível 
no endereço http://www.campinas.sp.gov.br/arquivos/manual_etica.pdf) 

 PROFESSORES (TODAS AS DISCIPLINAS) 
  
 CONHECIMENTOS GERAIS 
 Língua Portuguesa 
Interpretação de texto. Ortografi a ofi cial. Acentuação gráfi ca. Pontuação. Classes de 
palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e con-
junção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: 
ativa e passiva. Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência ver-
bal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e fi gurado 
das palavras.
 Conhecimentos Pedagógicos / Atualidades 
Fundamentos da Educação: Psicológicos, Sociológicos, Filosófi cos e Antropológicos. 
História da Educação Brasileira: Escola, Estado e Sociedade.Política Educacional; 
Estrutura e Organização da Educação Básica. Gestão Escolar Democrática:projeto 
pedagógico; avaliação institucional; avaliação do processo de ensino e aprendizagem. 
Currículo:Currículo e ciclos do desenvolvimento humano; Currículo e os direitos dos 
educandos e dos educadores; Currículo, conhecimento e cultura; Currículo e avalia-
ção; Currículo e Projeto Pedagógico; Currículo e Práticas Pedagógicas. Legislação 
Educacional Federal: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e suas altera-
ções (Lei n° 9394/96); Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica; Es-
tatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8069/90). Legislação Educacional Munici-
pal: Lei Municipal nº 11.689 de 06/03/03 e Decreto Municipal nº14.524, de 14/11/03, 
que dispõem sobre o repasse de recursos fi nanceiros às unidades educacionais públi-
cas municipais - Conta Escola; Lei Municipal nº 6.662 de 10/10/91, que dispõe sobre 
a criação do Conselho de Escola nas unidades educacionais. Atualidades: matérias 
relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais ocorridos no Brasil e no mundo, 
veiculadas nos últimos 12 (doze) meses anteriores à data de realização da prova, em 
meios de comunicação de massa, como jornais, rádios, internet e televisão.

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   

 PROFESSOR ADJUNTO I (EDUCAÇÃO INFANTIL/ANOS INICIAIS) 
Concepções de Educação Infantil: de infância e de criança. Psicologia do Desen-
volvimento. A Construção do Conhecimento na infância e no ensino fundamental I. 
Corporeidade: o corpo criança criador de culturas e conhecimentos; pluralidade e di-
versidade cultural. Os processos de criação no brincar. Educar e Brincar. Composição 
de tempos e espaços na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I. Plano de Ação 
Pedagógica Docente para a educação infantil e o ensino fundamental I. Currículo: 
concepção e organização do conhecimento. O desenvolvimento artístico da criança 
A Leitura e a Escrita na educação infantil e no ensino fundamental. O Conhecimento 
Matemático das crianças e suas relações junto às experiências cotidianas. O Conhe-
cimento do Mundo Físico e Natural o desenvolvimento humano da criança. Filosofi a 
na Educação de crianças. Avaliação e registro do processo educacional na Educação 
Infantil. Avaliação da aprendizagem no ensino fundamental. A prática docente: profi s-
sional, estética, ética, social, humana e dialógica com o outro. Diretrizes Curriculares 
da Educação Básica para a Educação Infantil e para o Ensino Fundamental - Municí-
pio de Campinas.

 PROFESSOR ADJUNTO II - ARTES 
Plano de ação pedagógica docente para o ensino da arte. Concepções de arte: ênfase 
nas diferenças entre arte como contemplação e arte como conhecimento. Concepções 
de arte e educação: experiências estéticas transformadoras. Relações com obras de 
arte populares e eruditas, contemplando as diversas formas de expressão artística exis-
tentes. O processo de construção de conhecimento e de ensino e aprendizagem na área 
de Arte, nas práticas escolares e nas relações com o cotidiano. Conhecimentos gerais 
sobre linguagens visuais, plásticas, musicais, corporais, literárias, cênicas e cinemato-
gráfi cas. Processos de criação em arte: relações com a autoria do discente às formas de 
elaboração artística. Arte, educação e formação de professores: o papel do professor 
na mediação da racionalidade estética. Eixos norteadores da Arte e suas relações de 
transversalidade e interdisciplinaridade com outras áreas de conhecimento. A Leitu-
ra, a contextualização e a produção como construção de conhecimento e de ensino e 
aprendizagem da arte. Valor da experiência, do dialogo, do pensar, da sensibilidade, 
da pesquisa, da imaginação da experimentação e da criação. Princípios e fundamentos 
da Cultura Corporal do Movimento. Relação entre arte, tempos e espaços na educação 
de crianças, jovens e adultos. Concepções de texto, de avaliação e registro do desem-
penho do aluno. A Educação e suas relações com o mundo do trabalho. Parâmetros 
Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental para o ensino de Arte. Diretrizes Cur-
riculares da Educação Básica para o Ensino Fundamental - Anos Iniciais: Um proces-
so contínuo de refl exão e ação - Município de Campinas. Diretrizes Curriculares da 
Educação Básica para o Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos - Anos 
Finais: Um processo contínuo de refl exão e ação - Município de Campinas. Diretrizes 
Curriculares da Educação Básica para a Educação de Jovens e Adultos Anos Finais: 
Um processo contínuo de refl exão e ação - Município de Campinas. Resolução CNE/
CEB 1/2000 - Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação e Jo-
vens e Adultos. Parecer MEC/CEB 11/2000 - O presente parecer se ocupa das Diretri-
zes da Educação de Jovens e Adultos. 

 PROFESSOR ADJUNTO II - EDUCAÇÃO FÍSICA 
O processo de construção do conhecimento e de ensino e aprendizagem na área de 
Educação Física, nas práticas escolares e suas relações com o cotidiano. O corpo e o 
movimento humano nas diferentes formas e modalidades da ginástica, da brincadeira, 
do esporte, da dança e da luta. As práticas corporais no contexto escolar. Princípios 
e fundamentos pedagógicos da Educação Física. A Educação Física e o processo de 
inclusão. Eixos norteadores de Educação Física e suas relações de transversalidade e 
interdisciplinaridade com outros componentes e áreas de conhecimento. A Educação 
Física no projeto político pedagógico: contexto do componente curricular. A gestuali-
dade e seus signifi cados: a Educação Física enquanto componente da área das Lingua-

gens. Metodologia do ensino da Educação Física. Conteúdos de ensino na Educação 
Física. Concepções de avaliação e registro do desempenho do aluno e sua especifi ci-
dade na Educação Física. Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental 
para o ensino de Educação Física. Diretrizes Curriculares da Educação Básica para 
o Ensino Fundamental - Anos Iniciais: Um processo contínuo de refl exão e ação - 
Município de Campinas. Diretrizes Curriculares da Educação Básica para o Ensino 
Fundamental e Educação de Jovens e Adultos - Anos Finais: Um processo contínuo de 
refl exão e ação - Município de Campinas. Diretrizes Curriculares da Educação Básica 
para a Educação de Jovens e Adultos Anos Finais: Um processo contínuo de refl exão 
e ação - Município de Campinas. Resolução CNE/CEB 1/2000 - Estabelece as Di-
retrizes Curriculares Nacionais para a Educação e Jovens e Adultos. Parecer MEC/
CEB 11/2000 - O presente parecer se ocupa das Diretrizes da Educação de Jovens e 
Adultos.

 PROFESSOR ADJUNTO II - HISTÓRIA 
Perspectivas do ensino da História: Saber histórico escolar. Seleção e organização de 
conteúdos históricos: metodologia do ensino de História; trabalho com documentos 
e diferentes linguagens no ensino de História. História oral, memória e sociedade. 
Preservação da memória nacional e dos grupos sociais. Relações entre a História do 
Brasil e do Mundo. Abordagem e discussão de questões e temáticas envolvendo et-
nias, identidades e cidadania. História Geral: Antiguidade greco-romana: seu legado 
no mundo ocidental. Feudalismo e poder da Igreja católica na Idade Média. Renas-
cimento cultural. As sociedades ameríndias, conquista e colonização das Américas. 
Revolução Francesa. Revolução industrial e as transformações nas relações de tra-
balho. Movimentos de independências nas Américas e na África. Nacionalismos, 
imperialismo e neocolonialismo. Ideologias e práticas revolucionarias. Organizações 
proletárias, movimentos sociais e lutas pelas conquistas de direitos. Regimes autori-
tários do mundo contemporâneo e movimentos de resistência. Guerra Fria e a nova 
ordem mundial. História do Brasil: O sistema colonial e as sociedades indígenas. A 
sociedade escravista e suas heranças. O Império brasileiro. A república oligárquica e 
a formação do Estado. A Era Vargas e o trabalhismo. O modernismo e a questão da 
identidade nacional. O processo de modernização capitalista e os impasses das polí-
ticas desenvolvimentistas. O regime militar brasileiro e a transição democrática. So-
ciedade brasileira contemporânea: movimentos civis, a questão dos direitos humanos 
e a participação política do cidadão. Elementos culturais que constituem identidades; 
rupturas e permanências culturais. Movimentos sociais e movimentos culturais em 
prol da igualdade étnica e de gênero. Diretrizes Curriculares da Educação Básica para 
a Educação de Jovens e Adultos - Anos Finais: um processo contínuo de refl exão e 
ação. Diretrizes Curriculares da Educação Básica para o Ensino Fundamental e Edu-
cação de Jovens e Adultos - Anos Finais: Um processo contínuo de refl exão e ação 
- Município de Campinas.

 PROFESSOR ADJUNTO II - INGLÊS 
Plano de ação pedagógica docente para o ensino da língua inglesa. O processo de 
construção de conhecimento e de ensino e aprendizagem na área de Língua Inglesa, 
nas práticas escolares e nas relações com o cotidiano. A língua estrangeira como dis-
curso. Conhecimento contextual: Interlocutores, lugar, tempo e objetivo do evento 
comunicativo. Conhecimento textual: descrição, explicação e argumentação. Gêneros 
textuais: notícias, anúncios/propagandas, publicidades, manuais, curriculum vitae, e-
-mails, músicas, poesias, literaturas e outros. A diversidade cultural e as relações étni-
co-raciais. Reconhecer marcas identitárias da cultura brasileira em sua multiplicidade, 
referenciadas com a cultura dos países falantes da língua inglesa. O papel da língua 
inglesa no currículo. Eixos norteadores da Língua Inglesa, suas relações de transver-
salidade e interdisciplinaridade com as outras áreas de conhecimento. Aspecto linguís-
tico/sistêmico: tempo verbal e palavras conectivas. Função social da língua: ambiente 
profi ssional, dar instruções, explicar conteúdo, artigos de jornais, palestras e comuni-
cação oral cotidiana. O multiletramento e a tecnologia no ensino da língua estrangeira. 
Concepções de texto, de avaliação e registro do desempenho do aluno. A Educação e 
suas relações com o mundo do trabalho. Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 
Fundamental para o ensino de Língua Estrangeira. Diretrizes Curriculares da Edu-
cação Básica para o Ensino Fundamental Anos Iniciais: Um processo contínuo de 
refl exão e ação - Município de Campinas. Diretrizes Curriculares da Educação Básica 
para o Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos - Anos Finais: Um pro-
cesso contínuo de refl exão e ação - Município de Campinas. Diretrizes Curriculares 
da Educação Básica para a Educação de Jovens e Adultos Anos Finais: Um processo 
contínuo de refl exão e ação - Município de Campinas. Resolução CNE/CEB 1/2000 - 
Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação e Jovens e Adultos. 
Parecer MEC/CEB 11/2000 - O presente parecer se ocupa das Diretrizes da Educação 
de Jovens e Adultos.

 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III - CIÊNCIAS 
O processo de construção do conhecimento científi co pela criança. Ensino de Ciên-
cias: evolução e contextualização na sociedade brasileira. A construção do conheci-
mento científi co na escola. O ensino de Ciências e as questões sociais: meio ambiente, 
degradação ambiental, ecossistemas. A questão ambiental e sua abordagem no ensino 
fundamental (concepções de educação ambiental). Relação entre os seres vivos e o 
ambiente: o homem e a sua ação sobre o ambiente. Aulas práticas e atividades lú-
dicas no ensino de ciências. Projetos Interdisciplinares; temas transversais.; princí-
pios básicos que regem as funções vitais dos seres vivos; relação entre estruturas e 
funções dos sistemas e suas adaptações ao meio; caracterização dos grandes grupos 
animais e vegetais. Saúde em perspectiva interdisciplinar. O corpo humano como um 
todo em equilíbrio: orientação sexual com suporte na pedagogia educacional, méto-
dos contraceptivos, desequilíbrios: endemias, drogas e prevenção ao uso indevido de 
drogas, prevenção às doenças sexualmente transmissíveis (DST), desnutrição. Saúde 
em perspectiva interdisciplinar: a saúde preventiva e curativa; saúde individual e co-
letiva; mudanças de hábito e comportamento. Continuidade das espécies: evolução; 
reprodução, hereditariedade. Fundamentos teóricos da Química: conceitos, lei, rela-
ções e princípios básicos; interações e transformações químicas. Fundamentos teóri-
cos da Física: conceitos, leis, relações e princípios básicos. Parâmetros Curriculares 
Nacionais. Diretrizes Curriculares da Educação Básica para o Ensino Fundamental 
e Educação de Jovens e Adultos - Anos Finais: Um processo contínuo de refl exão e 
ação - Município de Campinas.

 DIRETOR EDUCACIONAL E VICE-DIRETOR 
  
 CONHECIMENTOS GERAIS 
  
 Língua Portuguesa 
Interpretação de texto. Ortografi a ofi cial. Acentuação gráfi ca. Pontuação. Classes de 
palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e con-
junção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: 
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ativa e passiva. Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência ver-
bal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e fi gurado 
das palavras. 
 Matemática/Raciocínio Lógico 
Problemas e operações básicas com números inteiros e racionais. Identifi cação, inter-
pretação e análise de sequências e padrões básicos. Leitura, interpretação e registro de 
textos com informação em linguagem matemática. Problemas de proporcionalidade 
direta e inversa (regra de três simples e composta). Problemas envolvendo porcen-
tagem e noções elementares de juros e descontos. Leitura, análise e interpretação de 
informações fornecidas em gráfi cos e tabelas. Média aritmética simples e ponderada. 
Noções elementares de equações em situações problema. Noções elementares de ge-
ometria: ângulos, perímetro, área, volume, capacidade. Diferentes unidades de me-
dida: identifi cação, transformações, resolução de problemas. Noções elementares de 
contagem e probabilidade. Compreensão de estruturas lógicas. Equivalência lógica, 
proposições condicionais, lógica de argumentação.
 Conhecimentos Pedagógicos / Atualidades 
Fundamentos da Educação: Psicológicos, Sociológicos, Filosófi cos e Antropológicos. 
História da Educação Brasileira: Escola, Estado e Sociedade. Política Educacional; 
Estrutura e Organização da Educação. Gestão Escolar Democrática:projeto pedagógi-
co; avaliação institucional; avaliação do processo de ensino e aprendizagem. Currícu-
lo e Projeto Pedagógico. Legislação Educacional Municipal: Lei Municipal nº 12.501 
de 13/03/2006, que institui o Sistema Municipal de Ensino; Lei Municipal nº 12.987 
de 28/06/2007, que dispõe sobre o plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Ma-
gistério Público Municipal de Campinas. Lei Orgânica do Município de Campinas, de 
30/03/1990, Art. 222 a 238. Legislação Educacional Federal:Constituição Federal e 
emendas relacionadas à Educação; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e 
suas alterações (Lei n° 9394/96); Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Básica; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8069/90). Atualidades: matérias 
relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais ocorridos no Brasil e no mundo, 
veiculadas nos últimos 12 (doze) meses anteriores à data de realização da prova, em 
meios de comunicação de massa, como jornais, rádios, internet e televisão.

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Educação como direito humano. Gestão escolar democrática. O papel da equipe gesto-
ra na escola pública. Participação da comunidade na gestão da escola pública. Família 
e escola. Projeto Político Pedagógico e os processos da gestão democrática. Qualidade 
social da educação. O caráter político e administrativo das práticas escolares. Execu-
ção de recursos públicos na/pela escola. Preconceito, discriminação e violência na 
escola. Indisciplina escolar. Diversidade cultural. Currículos e programas. A criança, o 
adolescente, o jovem e o adulto na escola. Organização dos tempos na escola.

 ANEXO III 
 REQUERIMENTO PARA ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO - 
DOADOR DE SANGUE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CONCURSO PÚBLICO EDUCAÇÃO (EDITAL 03/2016)

REQUERIMENTO PARA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR DE INSCRIÇÃO NA CONDIÇÃO DE 
DOADOR DE SANGUE

NOME: _________________________________________________________________________________
Nº INSCRIÇÃO: 
______________________________ RG: ________________________________________

CARGO:
_____________________________________________________________________________

SOLICITO ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR DA INSCRIÇÃO REFERENTE AO CONCURSO 
PÚBLICO EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, CONFORME CAPÍTULO V - 
DAS INSCRIÇÕES.

ENVIO ANEXO A ESTE FORMULÁRIO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
01 CÓPIA, AUTENTICADA DE CADA UM DOS COMPROVANTES DE DOAÇÃO DE SANGUE, REA-
LIZADOS NO PERÍODO DE 30/09/2014 A 30/03/2016, CONFORME ABAIXO:

DATA DO COMPROVANTE 1: ______/______/______

DATA DO COMPROVANTE 2: ______/______/______

DATA DO COMPROVANTE 3: ______/______/______

ATESTO SEREM VERÍDICAS AS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE FORMULÁRIO 
E TENHO CIÊNCIA DE QUE, CASO SEJA INDEFERIDA ESTA SOLICITAÇÃO, DEVEREI EFETUAR O 
PAGAMENTO DO VALOR DA INSCRIÇÃO, CONFORME DESCRITO NO CAPÍTULO IV - ITEM 4.21.

DATA LIMITE PARA PAGAMENTO DO VALOR DA INSCRIÇÃO: 25/04/2016

DATA: ______/______/______

ASSINATURA

 ANEXO IV 
 DOCUMENTOS A SEREM EXIGIDOS NO ATO DA POSSE (*) 
  
- Certidão de Nascimento (quando for solteiro);
- Certidão de Casamento;
- Certidão de Óbito (viúvo);
- Carteira de Trabalho e Previdência Social;
- Comprovante de endereço com o CEP;
- Título de Eleitor com a  Certidão de quitação eleitoral , emitida pelo site do Tribunal 
Regional Eleitoral (  www.tre-sp.gov.br  );
- Carteira de Identidade (R.G.), emitida nos últimos 10 (dez) anos;
- C.P.F. (Cadastro Pessoa Física);
- Certifi cado de Reservista ou Carta Patente (para o sexo masculino);
- Comprovante de PIS ou PASEP; (caso não possua o cartão, procurar qualquer Agên-

cia da CEF ou Banco do Brasil e solicitar ao atendente o Extrato de Cadastro do PIS 
ou PASEP.  (Favor NÃO trazer o Cartão Cidadão); 
- 01 foto 3x4 recente;
- Anexo Registros de aulas atribuídas;
- Declaração contendo a carga horária semanal (inclusive HTPC ou TD) com horário 
de entrada e saída, caso lecione em outra escola pública;
- Carteira de vacinação e CPF dos fi lhos menores de 18 (dezoito) anos 
-  Atestado de Antecedentes Criminais da Polícia Federal  (pode ser obtido junto ao 
site  www.dpf.gov.br); 
-  Atestado de Antecedentes Criminais da Polícia Estadual,  do Estado onde tenha 
residido nos últimos 05 anos. Para os residentes no Estado de São Paulo, o documento 
pode ser obtido junto ao site  www.ssp.sp.gov.br . Para portadores de RG de outros 
Estados e que residam no Estado de São Paulo requerer pessoalmente nos postos do 
 Poupatempo ;
-  Certidão de Distribuição dos Foros Cíveis, Fiscais, Criminais e dos Juizados Es-
peciais  Federais Criminais Adjuntos   (pode ser obtido junto ao site  www.jfsp.jus.br) ;
 -   1-Certidão Estadual de Distribuições Cíveis ( Ações Cíveis, Família e Secessões, 
Execuções Fiscais e Juizados Especiais Cíveis) e;   
-  2-Certidão Estadual de Distribuições Criminais ( Ações Criminais)     -        para os nas-
cidos anterior a 01/01/1969 solicitar as certidões no Fórum da cidade em que reside, 
(Campinas - Cidade Judiciária, Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300 Jd. 
Sta. Cândida).     E aos nascidos à partir de 01/01/1969 solicitar junto ao site:   www.
tjsp.jus.br.
  
 OBSERVAÇÃO  :  
- Não serão aceitas quaisquer declarações de redução de jornada;
- Os atestados apresentados deverão estar dentro do prazo de validade.
- Além dos documentos listados acima, a Prefeitura Municipal de Campinas poderá (à 
época da posse) em razão da regulamentação municipal, solicitar outros documentos, 
podendo ser revogada a nomeação do candidato que não os apresentar.
- Em caso de acúmulo público, nas hipóteses previstas no Art. 37, incisos XVI e XVII 
da Constituição Federal, necessário entregar declaração de horário dos dois vínculos 
(Prefeitura e órgão público em que atua).

 (*) obs.: A   relação completa dos documentos estará disponível no link “CONCUR-
SOS E EMPREGOS” (http://www.campinas.sp.gov.br/empregos_concursos.php) logo 
após a homologação do concurso. 

ANEXO V
CRONOGRAMA PREVISTO

EVENTOS – CONCURSO PÚBLICO 03/2016 (EDUCAÇÃO) DATAS
PUBLICAÇÃO DA COMISSÃO. 15/03/2016
PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO. 22/03/2016

PERÍODO DAS INSCRIÇÕES 23/03/2016 A 
25/04/2016

PERÍODO DE SOLICITAÇÃO PARA ISENÇÃO DO VALOR DE INSCRIÇÃO 23/03/2016 A 
30/03/2016

DIVULGAÇÃO DA CONSULTA INDIVIDUAL DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO 
DEFERIDAS E INDEFERIDAS, NO SITE DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS 06/04/2016

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E DIVULGAÇÃO NO SITE DA FUNDAÇÃO 
CARLOS CHAGAS DO RESULTADO DA ANÁLISE DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DO 
PAGAMENTO DO VALOR DA INSCRIÇÃO, APÓS RECURSOS

18/04/2016

PRAZO DE INSCRIÇÃO PARA OS CANDIDATOS QUE TIVERAM O INDEFERIMEN-
TO DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR DA INSCRIÇÃO.

18/04/2016 A 
25/04/2016

ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES PELA INTERNET. 25/04/2016
DATA LIMITE PARA POSTAGEM DO LAUDO MÉDICO PELOS CANDIDATOS COM 
DEFICIÊNCIA E SOLICITAÇÕES ESPECIAIS PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS. 25/04/2016

DIVULGAÇÃO NO SITE DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS DAS SOLICITAÇÕES 
DEFERIDAS QUANTO À CONDIÇÃO DE DEFICIENTE E SOLICITAÇÕES ESPE-
CIAIS.

03/05/2016

PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS. 16/05/2016
APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS. 22/05/2016
DIVULGAÇÃO DOS GABARITOS NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (À PARTIR 
DAS 8H00) E NO SITE DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS (A PARTIR DAS 17H, 
JUNTO COM A DIVULGAÇÃO DAS PROVAS NO SITE).

24/05/2016

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS E DIS-
CURSIVA-REDAÇÃO, DO RESULTADO DOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA A 
APLICAÇÃO DE PROVA E CONTRA OS GABARITOS E EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PARA A APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS 

04/07/2016

DIVULGAÇÃO, NO SITE DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, DAS RESPOSTAS DAS 
DECISÕES DOS RECURSOS. 04/07/2016

VISTA DAS FOLHAS DE RESPOSTAS DAS PROVAS OBJETIVAS (PARA TODOS OS 
CARGOS) E VISTA DA FOLHA DA PROVA DISCURSIVA-REDAÇÃO (PARA OS CAR-
GOS DE PROFESSOR ADJUNTO I, PROFESSOR ADJUNTO II (ARTES, EDUCAÇÃO 
FÍSICA, HISTÓRIA E INGLÊS), PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – CIÊNCIAS, 
DIRETOR EDUCACIONAL E VICE-DIRETOR.

04/07/2016 A 
06/07/2016

PRAZO PARA ENTREGA DE TÍTULOS. 06/07/2016 A 
08/07/2016

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 16/08/2016
DIVULGAÇÃO, NO SITE DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, DAS RESPOSTAS DAS 
DECISÕES DOS RECURSOS. 31/08/2016

PUBLICAÇÃO, EM DIÁRIO OFICIAL E NO SITE DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, 
DO RESULTADO FINAL E DO RESULTADO DOS RECURSOS INTERPOSTOS QUAN-
TO AOS TÍTULOS.

31/08/2016

HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO. 06/09/2016
 

 Campinas, 21 de março de 2016 
 MARIONALDO FERNANDES MACIEL 

 Secretário Muncipal de Recursos Humanos    

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
 CONCURSO PÚBLICO -CARGOS DIVERSOS - EDITAL Nº 04/2016 

 A Prefeitura Municipal de Campinas torna pública a realização de Concurso Público 
para provimento de cargos públicos efetivos, sob o regime estatutário, de acordo com 
o disposto neste Edital e seus Anexos, nas Leis Municipais nº 12.985, de 28 de junho 
de 2007, e nº 14.306/2012, de 03 de julho de 2012 e nos Decretos Municipais nº 
16.779, de 21 de setembro de 2009, nº 18.316, de 31 de março de 2014 e nº 19.029, de 
24 de fevereiro de 2016 e alterações posteriores.

 I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 



38 Campinas, quinta-feira, 24 de março de 2016Diário Ofi cial do Município de Campinas

1.1  O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Fundação Carlos Cha-
gas, obedecidas as normas deste Edital, cujas atribuições ultimam-se com a publicação 
do ato que homologa o resultado fi nal do concurso.
1.1.1   O Concurso Público destina-se a selecionar candidatos para provimento de car-
gos vagos e daqueles que vierem a vagar ou a serem criados no prazo de validade do 
presente certame, conforme relação apresentada no Capítulo II deste Edital.
1.1.2  Cabe à Prefeitura Municipal de Campinas o direito de convocar os candidatos 
classifi cados em número estritamente necessário, obedecido o limite das vagas exis-
tentes ou das que vierem a vagar ou a serem criadas posteriormente, durante o prazo 
da validade do Concurso Público, desde que haja disponibilidade orçamentária, não 
havendo, portanto, obrigatoriedade do aproveitamento total dos aprovados.
1.2 O candidato classifi cado poderá ser convocado para ocupar cargo efetivo em qual-
quer unidade da Prefeitura Municipal de Campinas, bem como no Hospital Municipal 
Dr. Mário Gatti, obedecendo  exclusivamente  aos critérios das necessidades específi -
cas da Municipalidade e o relevante interesse público.
1.2.1  O candidato empossado deverá prestar serviços no local e horário estabeleci-
dos, obedecida a carga horária semanal determinada pela Administração Municipal, 
que poderá ser cumprida nos períodos diurno e/ou noturno, sábados, domingos e/ou 
feriados.
1.2.1.1  O horário e o local de trabalho poderão ser alterados a qualquer momento, a 
critério exclusivo do serviço público.
1.3  A supervisão, fi scalização e acompanhamento do Concurso Público serão realiza-
dos pelas Comissões Organizadora e Fiscalizadora do certame, indicadas pela Pre-
feitura Municipal de Campinas, cujos integrantes tiveram seus nomes publicados no 
Diário Ofi cial do Município de Campinas, 15/03/2016.
1.4 Constam deste Edital os seguintes anexos:
Anexo I - Atribuições básicas dos Cargos
Anexo II - Conteúdo Programático
Anexo III - Requerimento para isenção de pagamento da inscrição - Doador de Sangue
Anexo IV - Documentos a serem exigidos no Ato da Posse
Anexo V - Cronograma Previsto

 II - DO CARGO  

2.1O código de opção, o cargo, a escolaridade/pré-requisitos, o número de vagas pre-
vistas, o salário mensal, a jornada semanal de trabalho são os especifi cados a seguir:

 VALOR DA INSCRIÇÃO:  R$ 40,00 (quarenta reais) 

CÓDIGO 
DE OPÇÃO CARGO

ESCOLARIDADE/PRÉ-
-REQUISITOS

(A SEREM COMPROVADOS 
NO ATO DA POSSE)

VAGAS
SALÁRIO 
MENSAL

R$ 

JORNADA 
SEMANAL DE 
TRABALHO

95071

CONDUTOR 
DE VEÍCULOS 
E MÁQUINAS 

(EMPILHA-
DEIRA)

ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO + HABILI-

TAÇÃO “D” OU “E” COM 
OBSERVAÇÃO “EXERCER 

ATIVIDADE REMUNERADA”, 
CONFORME RESOLUÇÃO 
DO CONTRAN. POSSUIR 

CERTIFICADO DE CURSO DE 
OPERADOR DE EMPILHA-

DEIRA.

2 1.877,42 36 HORAS

 
  VALOR DA INSCRIÇÃO:  R$ 98,00 (noventa e oito reais) 

CÓDI-
GO DE 
OPÇÃO

CARGO
ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUI-
SITOS (A SEREM COMPROVA-

DOS NO ATO DA POSSE)
VAGAS

SALÁRIO 
MENSAL

R$ 

JORNADA 
SEMANAL DE 
TRABALHO

95330 ASSISTENTE 
SOCIAL

BACHAREL EM SERVIÇO 
SOCIAL + REGISTRO PROFIS-

SIONAL NO CONSELHO DE 
CLASSE DA CATEGORIA

5 4.949,65 30 HORAS

95498
ENGENHEI-
RO - MECÂ-

NICA

BACHAREL EM ENGENHARIA 
MECÂNICA + REGISTRO PRO-

FISSIONAL NO CONSELHO
DA CATEGORIA

1 6.229,74 (*) 36 HORAS

95413
ESPECIALIS-
TA EM MEIO 
AMBIENTE 

(ECOLOGIA)

BACHAREL EM ECOLOGIA + 
REGISTRO PROFISSIONAL NO 
CONSELHO DA CATEGORIA, 

SE HOUVER
1 4.949,65 36 HORAS

94270 FONOAUDI-
ÓLOGO

GRADUAÇÃO EM FONOAU-
DIOLOGIA + REGISTRO PRO-

FISSIONAL NO CONSELHO DE 
CLASSE DA CATEGORIA.

5 4.949,65 36 HORAS

94310
TERAPEUTA 
OCUPACIO-

NAL

GRADUAÇÃO EM TERAPIA 
OCUPACIONAL + REGIS-
TRO PROFISSIONAL NO 

CONSELHO DE CLASSE DA 
CATEGORIA.

7 4.124,68 30 HORAS

  
(*)Podendo ser acrescido de Adicional de Dedicação Exclusiva, conforme Lei Muni-
cipal nº 14.304, de 29/06/2012.

Obs.:
A Prefeitura Municipal de Campinas oferece os seguintes benefícios aos seus servi-
dores:
a) Auxílio Refeição/ Alimentação no valor mensal de R$ 788,00 (setecentos e oitenta 
e oito reais) mensais;
O Auxílio Refeição somente é devido no mês seguinte ao da admissão e seu respectivo 
valor refere-se ao mês vigente.
b) Vale-Transporte dos servidores municipais, nos seguintes moldes:
O Vale-Transporte é um benefício opcional, a ser utilizado dentro dos limites do mu-
nicípio de Campinas e concedido mediante o desconto de 3% (três por cento) dos 
vencimentos;
A concessão do Vale-Transporte é efetuada no mês seguinte ao da solicitação.

2.2 Não haverá a reserva legal de vagas para defi cientes, uma vez que o número de va-
gas previstas por cargo não comporta o percentual exigido, nos termos do que dispõe a 
legislação. No entanto, caso surjam mais vagas durante o prazo de validade deste Con-
curso Público, os candidatos com defi ciência, que tiverem indicado esta condição no 
momento da inscrição, poderão ser convocados de acordo com a legislação pertinente.
2.3 O horário de trabalho será defi nido por ocasião da reunião de preenchimento de 
vagas, de acordo com a exclusiva necessidade da Administração Pública.
2.4 Para fi ns de comprovação dos pré-requisitos exigidos nas tabelas deste Capítulo, 

o candidato deverá apresentar, no ato da posse, os documentos listados no Anexo IV 
deste Edital, fi cando excluído do Concurso Público aquele que não os apresentar.
2.5 Após a nomeação, o servidor estará sujeito ao cumprimento do estágio probatório, 
pelo período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual será apurada compatibilidade 
do perfi l do servidor com as atribuições do cargo no qual foi admitido, sua adequação, 
efi ciência, adaptação às funções a serem exercidas, podendo ser exonerado caso não 
preencha as condições exigidas para o exercício do cargo público, conforme §4º do 
Artigo 41 da Constituição Federal, Artigo 15 da Lei Municipal nº 1.399/55 e Decreto 
Municipal nº 15.514/06.
2.6 Não será permitido acúmulo de cargo, emprego ou função pública, conforme de-
termina a Constituição Federal, exceto nos casos previstos nos termos dos incisos 
XVI, XVII e §10 do Artigo 37 da Constituição Federal.
2.6.1De acordo com o inciso XVII do mesmo artigo, o acúmulo estende-se a cargos, 
empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades 
de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamen-
te, pelo poder público, mesmo que não seja no regime estatutário, incluindo ainda, 
aposentadorias e pensões recebidas de órgãos públicos. 
2.6.2Nos casos em que houver exceção e o acúmulo for considerado legal, de acordo 
com o estabelecido nos incisos XVI e XVII do art. 37 da Constituição Federal, a so-
matória das duas jornadas de trabalho não poderá ultrapassar o total de 64 (sessenta e 
quatro) horas semanais, conforme estabelece a legislação municipal. 
2.6.3 A inobservância das disposições referentes a acúmulo importará responsabili-
dade administrativa do servidor, o que poderá ocasionar, inclusive, sua demissão de 
ambos os cargos após o devido processo administrativo disciplinar.

III - DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NOS CARGOS

3.1 Além dos pré-requisitos citados nas tabelas do Capítulo II, o candidato deverá 
atender, cumulativamente, no ato da posse do cargo, aos seguintes requisitos:
a) ter sido aprovado e classifi cado no Concurso Público, na forma estabelecida neste 
Edital e seus Anexos;
b) ter nacionalidade brasileira e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado 
pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do 
gozo dos direitos políticos, nos termos do parágrafo 1º, artigo 12 da Constituição 
Federal e do Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta, promulgado no Brasil por 
meio do Decreto nº 3927/01;
c) gozar dos direitos políticos;
d) haver cumprido as obrigações eleitorais;
e) haver cumprido as obrigações para com o Serviço Militar, para os candidatos do 
sexo masculino;
f) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos e máxima de 74 (setenta e quatro) 
anos no momento da posse;
g) não registrar antecedentes criminais ou, no caso destes, ter cumprido integralmente 
as penas cominadas;
h) não ter sido demitido/exonerado do serviço público de qualquer esfera governa-
mental por justa causa, em decorrência de processo administrativo disciplinar ou, ain-
da, após avaliação da Comissão Permanente de Estágio Probatório;
i) não ter sido demitido de órgãos conveniados com a Prefeitura de Campinas, em 
decorrência de processo administrativo disciplinar, enquanto prestava serviços na Pre-
feitura Municipal de Campinas;
j) não ter sofrido sanção disciplinar, nos últimos 05 (cinco) anos, na Prefeitura Muni-
cipal de Campinas;
k) não ter sido, nos últimos 05 (cinco) anos, na forma da legislação vigente, respon-
sável por atos julgados irregulares por decisão defi nitiva do Tribunal de Contas da 
União, do Tribunal de Contas do Estado, do Distrito Federal ou do Município, ou, 
ainda, do Conselho de Contas do Município; punido, em decisão da qual não caiba 
recurso administrativo, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público 
de qualquer esfera do governo; condenado em processo criminal por prática de crimes 
contra a Administração Pública, capitulados nos títulos II e XI da Parte Especial do 
Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16/06/86, e na Lei nº 8.429, de 02/06/92;
l) não ter acúmulo ilegal, conforme estabelece o Artigo 37 da Constituição Federal e 
item 2.6 do Capítulo II deste Edital.
3.2 No ato da posse, todos os pré-requisitos especifi cados nas tabelas do Capítulo II, 
bem como os descritos no item 3.1 deste Capítulo, deverão ser comprovados mediante 
apresentação de documento original juntamente com fotocópia, sendo excluído do 
concurso aquele que não os apresentar.

IV - DAS INSCRIÇÕES

4.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação das normas e con-
dições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconheci-
mento.
4.1.1 Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido 
de recolher o valor de inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requi-
sitos e condições exigidos para o Concurso.
4.2 As inscrições para o Concurso serão realizadas, exclusivamente pela Internet, no 
período das 10 horas do dia 23/03/2016 às 14 horas do dia 25/04/2016 (horário de 
Brasília), de acordo com o item 4.3 deste Capítulo. 
4.3 Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.con-
cursosfcc.com.br durante o período das inscrições e, por meio dos  links  referentes ao 
Concurso Público, efetuar sua inscrição conforme os procedimentos estabelecidos a 
seguir:
4.3.1 Ler e aceitar o Requerimento de Inscrição, preencher o Formulário de Inscrição 
e transmitir os dados pela Internet.
4.3.2 Efetuar o pagamento da importância referente à inscrição por meio de boleto 
bancário, de acordo com as instruções constantes no endereço eletrônico da página de 
inscrições, até a data limite de pagamento (25/04/2016):
a) Para o cargo de Condutor de Veículos e Máquinas (Empilhadeira): R$ 40,00 (qua-
renta reais)
b) Para os demais cargos: R$ 98,00 (noventa e oito reais).
4.3.2.1 O boleto bancário, disponível no endereço eletrônico www.concursosfcc.com.
br, deverá ser impresso para o pagamento do valor da inscrição, após conclusão do 
preenchimento do Formulário de Inscrição via Internet, em qualquer banco do sistema 
de compensação bancária.
4.3.2.2 O pagamento do valor da inscrição poderá ser efetuado em dinheiro ou cheque 
do próprio candidato. 
4.3.2.2.1 O pagamento efetuado por meio de cheque somente será considerado quitado 
após a respectiva compensação.
4.3.2.2.2 Em caso de devolução do cheque, qualquer que seja o motivo, considerar-se-
-á automaticamente sem efeito a inscrição.
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4.3.2.3 Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias 
na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipada-
mente.
4.3.3 A partir de 30/03/2016 o candidato deverá conferir, no endereço eletrônico da 
Fundação Carlos Chagas, se os dados da inscrição foram recebidos e o valor da ins-
crição foi pago. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com o Ser-
viço de Atendimento ao Candidato - SAC da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone 
(0XX11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, úteis, das 10 às 16 horas (horário de 
Brasília), para verifi car o ocorrido.
4.3.4 As inscrições somente serão confi rmadas após a comprovação do pagamento do 
valor da inscrição.
4.3.5 Serão canceladas as inscrições com pagamento efetuado por um valor menor do 
que o estabelecido e as solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados 
após a data de encerramento das inscrições.
4.3.6 Não será aceito pedido de devolução do valor da inscrição, ainda que superior 
ou em duplicidade.
4.3.7 O candidato inscrito não deverá enviar cópia do documento de identidade, sendo 
de sua exclusiva responsabilidade a informação dos dados cadastrais no ato de inscri-
ção, sob as penas da lei.
4.3.8 A Fundação Carlos Chagas e a Prefeitura Municipal de Campinas não se res-
ponsabilizam por solicitações de inscrição não recebidas por motivo de ordem técnica 
dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comuni-
cação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
4.3.9 O descumprimento das instruções para inscrição implicará sua não efetivação.
4.4 Ao inscrever-se o candidato deverá indicar no Formulário de Inscrição o código 
de opção de Cargo conforme tabela constante do Capítulo II deste Edital e da barra de 
opções do Formulário de Inscrição.
4.5 Ao inscrever-se no Concurso é recomendado ao candidato observar atentamente 
as informações sobre a aplicação das provas (Capítulo VII, item 7.1 e subitens) uma 
vez que só poderá concorrer a um cargo por período de aplicação das provas, consi-
derando que nesta mesma data estão previstas aplicações de provas para outros cargos 
da Prefeitura de Campinas.
4.5.1 O candidato que efetivar mais de uma inscrição por período de aplicação das 
provas terá confi rmada apenas a última inscrição, sendo as demais canceladas. Não 
sendo possível identifi car a última inscrição efetivada, todas poderão ser canceladas.
4.5.2 O cancelamento das inscrições observará os seguintes critérios:
a) as datas em que forem efetivados os pagamentos dos boletos bancários;
b) em se tratando de mesma data de pagamento, será considerada a inscrição relativa 
ao último pedido registrado.
4.6 Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento do 
Formulário de Inscrição.
4.6.1 As informações prestadas no Formulário de Inscrição serão de inteira responsa-
bilidade do candidato, reservando-se à Prefeitura Municipal de Campinas e à Funda-
ção Carlos Chagas o direito de excluir do Concurso Público aquele que não preencher 
o documento ofi cial de forma completa e correta e/ou fornecer dados inverídicos ou 
falsos.
4.7 Efetivada a inscrição não serão aceitos pedidos para alteração de opção de cargo, 
bem como não haverá, em hipótese alguma, devolução da importância paga. 
4.8 Não serão aceitos pedidos de isenção do pagamento do valor da inscrição, com 
exceção ao cidadão amparado pela Lei Municipal nº 13.550/09 (Doador de sangue).
4.9 Para ter direito à isenção, o candidato deverá comprovar a doação de sangue, que 
não poderá ser inferior a 3 (três) vezes em um período de 18 (dezoito) meses a contar 
da data do término do requerimento de isenção do pagamento da inscrição, realizada 
em órgão ofi cial ou entidade credenciada pela União, pelo Estado ou por Município. 
O candidato deverá encaminhar via Sedex ou Aviso de Recebimento - AR, à Fundação 
Carlos Chagas (A/C Coordenação de Execução de Projetos - Ref.: Isenção do Paga-
mento do Valor de Inscrição/PMCampinas-SP) - Av. Prof. Francisco Morato, 1565, 
Jardim Guedala - São Paulo - SP - CEP 05513-900), até 30/03/2016:
a) Formulário (Anexo III) corretamente preenchido e assinado;
b) Cópias autenticadas de, no mínimo, 03 (três) comprovantes de doação de sangue 
(sem rasuras ou emendas), sendo uma cópia de cada comprovante, datadas no período 
de 18 (dezoito) meses antecedentes à data limite para inscrição como isento, ou seja, 
relativas ao período de 30/09/2014 a 30/03/2016.
4.10 O requerimento de Isenção do pagamento de que trata o item anterior somente 
será realizado via  internet , no período das 10h do dia 23/03/2016 às 23h59 do dia 
30/03/2016 (horário de Brasília), na forma do item 4.3 deste Capítulo. 
4.11 Não serão consideradas as cópias não autenticadas, bem como os documentos 
encaminhados via fac-símile (fax), via Correio Eletrônico ou por outro meio que não 
o estabelecido neste Edital. 
4.12 Os documentos encaminhados para análise do pedido de Inscrição Isenta do Va-
lor do Pagamento terão validade somente para este Concurso e não serão devolvidos.
4.13 As informações prestadas no requerimento de inscrição isenta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afi r-
mativas.
4.14 Expirado o período de postagem dos documentos, não serão aceitos pedidos de 
inclusão de documentos, sob qualquer hipótese ou alegação.
4.15 Os pedidos de isenção do pagamento do valor da inscrição serão analisados e 
julgados pela Fundação Carlos Chagas.
4.16 Não será concedida isenção ao candidato que:
a) deixar de efetuar o requerimento de inscrição pela Internet;
b) omitir informações ou estas forem consideradas inverídicas.
4.17 Declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, 
ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 10 do Decreto Federal nº 83.936, de 6 
de setembro de 1979. 
4.17.1 A qualquer tempo poderão ser realizadas diligências relativas à situação decla-
rada pelo candidato, deferindo ou não seu pedido. 
4.18 A partir do dia 06/04/2016, o candidato deverá verifi car no endereço eletrônico 
da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) os resultados da análise dos 
requerimentos de isenção do pagamento da inscrição, observados os motivos de in-
deferimento.
4.19 O candidato que tiver seu requerimento de isenção de pagamento do valor da 
inscrição deferido terá sua inscrição validada, não gerando boleto para pagamento de 
inscrição. 
4.20 O candidato que tiver seu requerimento de isenção de pagamento do valor da 
inscrição indeferido poderá apresentar recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis após a 
divulgação no  site  da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br). 
4.20.1 Após a análise dos recursos será divulgada no Diário Ofi cial do Município 
(www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial) e no  site  da Fundação Carlos Chagas  (www.

concursosfcc.com.br) a relação dos requerimentos deferidos e indeferidos. 
4.21 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção do valor de inscrição inde-
feridos e que queiram participar do certame deverão efetuar sua inscrição no  site  da 
Fundação Carlos Chagas e efetuar o pagamento até a data limite de 25/04/2016, de 
acordo com o item 4.3 deste capítulo.
4.22 O candidato que desejar solicitar isenção de pagamento para mais de uma opção 
de cargo deverá observar o estabelecido no item 4.5 deste Capítulo e subitens, preen-
cher o Requerimento de Inscrição com isenção de pagamento via  Internet  e imprimir 
o comprovante de solicitação de inscrição com isenção de pagamento de cada uma 
das opções.
4.23 O candidato que efetivar mais de uma inscrição isenta de pagamento para o mes-
mo período de aplicação das provas, terá validada a última inscrição efetivada, de 
acordo com o número do documento gerado no ato da inscrição.
4.24 A Prefeitura Municipal de Campinas e a Fundação Carlos Chagas eximem-se das 
despesas com viagens e estada dos candidatos para prestar as provas do Concurso.
4.25 Não serão aceitos pagamentos por depósito em conta bancária, via postal, fac-
-símile (fax), transferência ou depósito em conta corrente, DOC, ordem de pagamento, 
condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não as especifi cadas 
neste Edital.
4.26 O candidato que necessitar de condição especial para realização da prova deverá 
solicitá-la até o término das inscrições, 25/04/2016, via Sedex ou Aviso de Recebi-
mento (AR), à Fundação Carlos Chagas (Coordenação de Execução de Projetos - Ref.: 
Solicitação/PMCampinas - Av. Prof. Francisco Morato, 1565, Jardim Guedala - São 
Paulo - SP - CEP 05513-900).
4.27 O candidato deverá encaminhar, em anexo, o Laudo Médico (original ou cópia 
autenticada) atualizado que justifi que o atendimento especial solicitado, atentando-se, 
sobretudo, às normas estipuladas no item 5.5.2 do Capítulo V deste Edital.
4.28 O candidato que não o fi zer até o término das inscrições, considerando, para este 
efeito, a data da postagem, seja qual for o motivo alegado, poderá não ter a condição 
especial atendida. 
4.29 O atendimento às condições solicitadas fi cará sujeito à análise de viabilidade e 
razoabilidade do pedido.
4.30 A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização das provas 
poderá fazê-lo em sala reservada, desde que o requeira, observando os procedimentos 
a seguir:
4.30.1 Encaminhar sua solicitação, até o término das inscrições, 25/04/2016, via Se-
dex ou Aviso de Recebimento (AR), à Fundação Carlos Chagas (Coordenação de Exe-
cução de Projetos - Ref.: Solicitação/PMCampinas - Av. Prof. Francisco Morato, 1565, 
Jardim Guedala, São Paulo - SP - CEP 05513-900).
4.30.2 Durante o período de realização de prova, a criança fi cará em ambiente reser-
vado acompanhada de apenas adulto responsável por sua guarda (familiar ou terceiro) 
indicado pela candidata. Não será permitida a presença, no colégio, de criança “não 
lactente”.
4.30.3 Nos horários previstos para amamentação, a lactante poderá ausentar-se tempo-
rariamente da sala de prova, acompanhada de uma fi scal.
4.30.4 Na sala reservada para amamentação fi carão somente a candidata lactante, a 
criança e uma fi scal, sendo vedada a permanência quaisquer outras pessoas.
4.30.5 Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
4.30.6 A Fundação Carlos Chagas não se responsabilizará pela guarda da criança.
4.30.6.1 A candidata lactante que não levar acompanhante adulto para a guarda da 
criança fi cará impossibilitada de realizar as provas.
4.31 O acompanhante responsável pela criança submeter-se-á às normas e orientações 
da equipe de fi scalização, inclusive no tocante ao uso de equipamento eletrônico e 
celular.
4.31.1 Não serão aceitas as solicitações de inscrições que não atenderem rigorosamen-
te ao estabelecido neste Edital.

V. DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

5.1 Às pessoas com defi ciência que pretendam fazer uso das prerrogativas, que 
lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal e na Lei nº 
7.853/1989, é assegurado o direito de inscrição para os cargos em Concurso Público, 
cujas atribuições sejam compatíveis com sua defi ciência. 
5.2 Em cumprimento ao art. 37, §1º do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, 
ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes, que 
vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do Concurso. 
5.2.1. De acordo com o parágrafo único do artigo 29 da Lei Municipal nº 14.306, de 
03 de julho de 2012, para cálculo do número de vagas serão desprezadas as frações 
inferiores a 0,5 (cinco décimos) e arredondadas para a unidade superior as frações 
iguais ou superiores a 0,5 (cinco décimos).
5.3 Consideram-se pessoas com defi ciência aquelas que se enquadram nas categorias 
especifi cadas no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas alterações, na Sú-
mula 377 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, na Lei Federal nº 12.764/2012 e no 
Decreto Federal nº 8.368/2014. 
5.4 As pessoas com defi ciência, resguardadas as condições especiais previstas no De-
creto Federal nº 3.298/1999, particularmente em seu artigo 40, participarão do Con-
curso de que trata este Edital em igualdade de condições com os demais candidatos no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, 
ao horário e ao local de aplicação das provas, e à nota mínima exigida para aprovação.
5.4.1 Os benefícios previstos no referido artigo, §§ 1º e 2º do Decreto Federal nº 
3.298/1999, deverão ser requeridos por escrito, durante o período das inscrições, con-
forme instruções contidas no item 5.5 deste Capítulo.
5.4.2 O atendimento às condições especiais solicitadas para a realização da prova 
fi cará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido.
5.5 O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser pessoa com defi ciência, 
especifi cando-a no Formulário de Inscrição. Para tanto, deverá encaminhar, durante o 
período de inscrições (do dia 23/03/2016 ao dia 25/04/2016), a documentação relacio-
nada abaixo via Internet ou Correios:
5.5.1 Internet, por meio do link de inscrição do Concurso Público (www.concursosfcc.
com.br); ou
5.5.2 Correios, por meio de Sedex ou Aviso de Recebimento (AR), à Fundação Carlos 
Chagas (A/C Coordenação de Execução de Projetos - Ref.: Laudo Médico - PMCam-
pinas - Av. Professor Francisco Morato, 1565, Jardim Guedala - São Paulo - SP - CEP 
05513-900).
a) Laudo Médico expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do início das 
inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de defi ciência, com expressa referên-
cia ao código correspondente da Classifi cação Internacional de Doenças - CID, bem 
como a provável causa da defi ciência, contendo a assinatura e o carimbo do número do 
CRM do médico responsável por sua emissão, anexando ao Laudo Médico as seguin-
tes informações: nome completo, número do documento de identidade (RG), número 
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do CPF, identifi cação do Concurso ao qual está concorrendo e a opção de cargo. Para 
os residentes no município de Campinas/SP, o Laudo Médico poderá ser substituído 
pelo cartão Bem Acessível, desde que este esteja dentro do período de sua validade;
b) O candidato com defi ciência visual, que necessitar de prova especial em Braile ou 
Ampliada ou Leitura de sua prova ou software de leitura de tela, além do envio da 
documentação indicada na letra “a” deste item, deverá encaminhar solicitação por 
escrito, até o término das inscrições, especifi cando o tipo de prova que necessita e o 
tipo de defi ciência; 
c) O candidato com defi ciência auditiva, que necessitar do atendimento do Intérprete 
de Língua Brasileira de Sinais, além do envio da documentação indicada na letra “a” 
deste item, deverá encaminhar solicitação por escrito, até o término das inscrições; 
d) O candidato com defi ciência física, que necessitar de atendimento especial, além do 
envio da documentação indicada na letra “a” deste item, deverá solicitar, por escrito, 
até o término das inscrições, mobiliário adaptado e espaços adequados para a realiza-
ção da prova, designação de fi scal para auxiliar no manuseio das provas discursivas 
e transcrição das respostas, salas de fácil acesso, banheiros adaptados para cadeira de 
rodas etc, especifi cando o tipo de defi ciência; 
e) O candidato com defi ciência que necessitar de tempo adicional para realização das 
provas, além do envio da documentação indicada na letra “a” deste item, deverá en-
caminhar solicitação, por escrito, até o término das inscrições (25/04/2016), com jus-
tifi cativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua defi ciência.
5.5.3 Aos defi cientes visuais (cegos) que solicitarem prova especial em Braile serão 
oferecidas provas nesse sistema e suas respostas deverão ser transcritas também em 
Braile. Os referidos candidatos deverão levar para esse fi m, no dia da aplicação da 
prova, reglete e punção, podendo, ainda, utilizar-se de soroban.
5.5.4 Aos defi cientes visuais (baixa visão) que solicitarem prova especial ampliada, e 
cuja solicitação for acolhida, serão oferecidas provas nesse sistema.
5.5.4.1 O candidato deverá indicar o tamanho da fonte do texto de sua prova amplia-
da, que deverá ser entre 18, 24 ou 28. Não havendo indicação de tamanho de fonte, a 
prova será confeccionada em fonte tamanho 24.
5.5.5 Para os candidatos com defi ciência visual poderá ser disponibilizado softwares 
de leitura de tela, mediante prévia solicitação (durante o período de inscrições). 
5.5.5.1 O candidato deverá optar pela utilização de um dos softwares disponíveis: Dos 
Vox, ou NVDA, ou JAWS ou ZoomText (ampliação ou leitura). 
5.5.6 Na hipótese de serem verifi cados problemas técnicos no computador e/ou no 
software indicados no item anterior, será disponibilizado ao candidato, fi scal ledor 
para leitura de sua prova.
5.5.7 O candidato que encaminhar laudo médico, de acordo com o especifi cado no 
item 5.5 e que não tenha indicado, no ato da inscrição, se deseja concorrer às vagas 
reservadas a candidatos com defi ciência, será considerado automaticamente como 
candidato com defi ciência que concorre às vagas reservadas. 
5.6 Os candidatos que, no período das inscrições, não atenderem ao estabelecido neste 
Capítulo serão considerados candidatos sem defi ciência, bem como poderão não ter as 
condições especiais atendidas.
5.6.1 No dia 03/05/2016 serão publicadas no site da Fundação Carlos Chagas, (www.
concursosfcc.com.br) a lista contendo o deferimento das condições especiais solicita-
das, bem como a relação dos candidatos que concorrerão às vagas reservadas. 
5.6.1.1 Considerar-se-á válido o laudo médico que estiver de acordo com a letra “a”, 
item 5.6 deste Capítulo. 
5.6.1.2 O candidato cujo laudo seja considerado inválido ou tenha a solicitação indefe-
rida poderá interpor recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis após a publicação indicada 
no item 5.6.1, vedada a juntada de documentos. 
5.6.1.3 O candidato cujo laudo/recurso seja indeferido, não concorrerá às vagas reser-
vadas para pessoas com defi ciência, sem prejuízo do atendimento das condições es-
peciais para realização da prova, se houver, conforme disposto nos itens 5.4.1 e 5.4.2. 
5.7 No ato da inscrição o candidato com defi ciência deverá:
5.7.1 Declarar conhecer o Decreto Federal nº 3.298/99, o Decreto Federal nº 
5.296/2004 e o Decreto Federal nº 8.368/2014. 
5.7.2 Declarar estar ciente das atribuições do cargo pretendido e que, no caso de vir 
a exercê-lo, estará sujeito à avaliação pelo desempenho dessas atribuições durante o 
estágio probatório, caso venha tomar posse do cargo para o qual foi aprovado neste 
Concurso. 
5.8 O candidato com defi ciência deverá declarar, no ato da inscrição, se deseja concor-
rer às vagas reservadas à pessoa com defi ciência.
5.8.1 O candidato com defi ciência que desejar concorrer às vagas reservadas a pessoas 
com defi ciência deverá encaminhar Laudo Médico, de acordo com o item 5.5 deste 
Capítulo. 
5.9 O candidato que estiver concorrendo às vagas reservadas às pessoas com defi ci-
ência, se habilitado, terá seu nome publicado em lista específi ca e fi gurará também na 
lista de classifi cação geral, caso obtenha pontuação/classifi cação necessária.
5.10 O candidato com defi ciência aprovado no Concurso de que trata este Edital, será 
convocado, logo após a homologação do concurso, à avaliação a ser realizada pela 
Junta Médica Ofi cial da Prefeitura Municipal de Campinas, conforme artigo 14, inciso 
II do Decreto Municipal nº17.962, de 13 de maio de 2013. Caberá à Junta Médica emi-
tir parecer terminativo sobre a condição de existência de defi ciência e verifi cará se esta 
se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos, do Decreto Federal nº 3.298/1999 
e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça - STJ e no Decreto 
Federal nº 8.368/2014, observadas as seguintes disposições: 
5.10.1 Para a avaliação, o candidato com defi ciência deverá apresentar documento de 
identidade original e Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo 
de até 12 (doze) meses anteriores à referida avaliação, atestando a espécie e o grau 
ou nível de defi ciência, com expressa referência ao código correspondente da Classi-
fi cação Internacional de Doenças - CID, a provável causa da defi ciência, contendo a 
assinatura e o carimbo do número do CRM do médico responsável por sua emissão, 
bem como apresentar os exames necessários para comprovação da defi ciência declara-
da. Caso o candidato resida em Campinas/SP, o Laudo Médico poderá ser substituído 
pelo cartão Bem Acessível, desde que este esteja dentro do período de sua validade.
5.10.2 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justifi car 
o atraso ou a ausência do candidato com defi ciência à avaliação de que trata o item 
5.10. Caso o candidato não compareça, ele fi cará classifi cado apenas na listagem geral 
de aprovados.
5.10.3 Será eliminado da lista de candidatos com defi ciência aquele cuja defi ciência 
assinalada no Formulário de Inscrição não for constatada na forma do artigo 4º e 
seus incisos, do Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas alterações, na Súmula 377 do 
Superior Tribunal de Justiça - STJ, ou no Decreto Federal nº 8.368/2014, devendo o 
candidato permanecer apenas na lista de classifi cação geral, desde que tenha obtido 
classifi cação nos termos deste Edital.
5.10.4 O candidato será eliminado do certame, na hipótese de não ter sido classifi cado 
conforme o estabelecido neste Edital. 

5.11 A Prefeitura Municipal de Campinas exime-se das despesas com viagens e estada 
dos candidatos convocados para a avaliação de que trata o item 5.10.
5.12 A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, 
implicará a perda do direito à nomeação para as vagas reservadas às pessoas com 
defi ciência.
5.13 Será exonerado o candidato com defi ciência que, no decorrer do estágio proba-
tório, tiver verifi cada a incompatibilidade de sua defi ciência com as atribuições do 
cargo.
5.14 O laudo médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público 
e não será devolvido. 
5.15 Após a investidura do candidato no cargo para o qual foi aprovado, a defi ciência 
não poderá ser arguida para justifi car a concessão de readaptação, licença por motivo 
de saúde ou aposentadoria por invalidez. 
5.16 Após a reunião de preenchimento de vagas, o candidato com defi ciência realizará, 
como os demais candidatos, o exame médico admissional, que avaliará sua capacidade 
laborativa para o desempenho das atribuições do cargo em que foi aprovado.
5.17 A Prefeitura Municipal de Campinas reserva-se no direito de indicar o local de 
trabalho ao candidato, ou ainda, de remanejar o servidor após sua nomeação, para 
outra unidade de trabalho, caso o local inicial não possua condições de acessibilidade 
adequadas à sua defi ciência.
5.18 O eventual remanejamento citado no subitem anterior não alterará as atribuições 
específi cas do cargo, devendo estas ser cumpridas em sua integralidade.

VI - DAS PROVAS

6.1 O Concurso constará dos Cargos, provas, número de questões, peso e duração, 
conforme tabela a seguir.

CARGOS PROVAS
Nº DE 
QUES-
TÕES

PESO
DURA-

ÇÃO DA 
PROVA

CONDUTOR 
DE VEÍCULOS 
E MÁQUINAS 

(EMPILHADEI-
RA)

OBJETI-
VAS

CONHECIMENTOS GERAIS 
LÍNGUA PORTUGUESA 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO 
LÓGICO

LEGISLAÇÃO/ATUALIDADES

10
10
05

1
3H

CONHECIMENTOS ESPECÍ-
FICOS 25 2

PROVA 
PRÁTICA

CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO CAPÍTULO IX DESTE 
EDITAL.

ASSISTENTE 
SOCIAL

OBJETI-
VAS

CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA 

LEGISLAÇÃO / ATUALIDADES
15
10 1

4H
CONHECIMENTOS ESPECÍ-

FICOS 35 2

AVALIA-
ÇÃO DE 
TÍTULOS

CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO CAPÍTULO X DESTE 
EDITAL.

ENGENHEIRO - 
MECÂNICA

OBJETI-
VAS

CONHECIMENTOS GERAIS 
LÍNGUA PORTUGUESA 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO 
LÓGICO

LEGISLAÇÃO/ATUALIDADES

10
15
05

1
4H

CONHECIMENTOS ESPECÍ-
FICOS 30 2

ESPECIALIS-
TA EM MEIO 
AMBIENTE 

(ECOLOGIA)
OBJETIVA

CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA 

LEGISLAÇÃO / ATUALIDADES
10
25

1
4H 

CONHECIMENTOS ESPECÍ-
FICOS 25 2

FONOAUDIÓ-
LOGO

OBJETI-
VAS

CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA 

POLÍTICAS DE SAÚDE/ ATU-
ALIDADES

10
15

1
4H

CONHECIMENTOS ESPECÍ-
FICOS 35 2

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL

OBJETI-
VAS

CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA 

POLÍTICAS DE SAÚDE / ATU-
ALIDADES

10
15 1

4H 

CONHECIMENTOS ESPECÍ-
FICOS 35 2

6.2 As Provas Objetivas de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Específi cos, 
para todos os Cargos, constarão de questões objetivas de múltipla escolha, com cinco 
alternativas cada questão, e serão de caráter eliminatório e classifi catório, versando 
sobre os conteúdos programáticos constantes do Anexo II deste Edital.
6.3 A Prova Prática para o cargo de Condutor de Veículos e Máquinas (Empilhadeira), 
de caráter eliminatório, será avaliada em conformidade com os critérios estabelecidos 
no capítulo IX deste Edital.
6.4 A Avaliação de Títulos para o Cargo de Assistente Social terá caráter classifi cató-
rio. Os Títulos serão avaliados conforme critérios estabelecidos no Capítulo X deste 
Edital.
VII - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS

7.1 A aplicação das Provas Objetivas para os cargos de Nível Fundamental e Superior 
está prevista para o dia 22/05/2016, na Cidade de Campinas/SP, no período da tarde.
7.2 Considerando que nesta mesma data estão previstas aplicações de provas para ou-
tros cargos da Prefeitura de Campinas, caso o número de candidatos inscritos exceda 
a oferta de lugares adequados existentes nos colégios localizados na Cidade de Cam-
pinas/SP, a Fundação Carlos Chagas poderá alocá-los em cidades próximas à determi-
nada para aplicação das provas, não assumindo qualquer responsabilidade quanto ao 
transporte e alojamento desses candidatos.
7.2.1 A aplicação das provas na data prevista dependerá da disponibilidade de locais 
adequados à sua realização.
7.3 A confi rmação da data e as informações sobre horários para a realização das provas 
serão divulgadas oportunamente por meio de Edital de Convocação para Provas, a ser 
publicado no Diário Ofi cial do Município e no site da Fundação Carlos Chagas: www.
concursosfcc.com.br.
7.4 Como complemento ao Diário Ofi cial, o candidato receberá Cartão Informativo 
por e-mail (a ser enviado pela Fundação Carlos Chagas) no endereço eletrônico infor-
mado no ato da inscrição. No referido Cartão, serão indicados a data, os horários e os 
locais de realização das provas, sendo de exclusiva responsabilidade do Candidato a 
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manutenção e atualização de seu endereço eletrônico.
7.4.1 Não serão encaminhados Cartões Informativos de candidatos cujo endereço ele-
trônico informado no Formulário de Inscrição esteja incompleto ou incorreto.
7.4.2 A Fundação Carlos Chagas e a Prefeitura Municipal de Campinas não se respon-
sabilizam por informações de email incorretas, incompletas ou por falha na entrega de 
mensagens eletrônicas causada por endereço eletrônico incorreto ou por problemas no 
provedor de acesso do candidato tais como: caixa de correio eletrônico cheia, fi ltros 
anti-spam, eventuais truncamentos ou qualquer outro problema de ordem técnica, sen-
do aconselhável sempre consultar o site da Fundação Carlos Chagas para verifi car as 
informações que lhe são pertinentes. 
7.4.2.1 A comunicação feita por intermédio de e-mail é meramente informativa. O 
candidato deverá acompanhar as publicações conforme defi nição do item 7.3. O envio 
de comunicação pessoal dirigida ao candidato, ainda que extraviada ou por qualquer 
motivo não recebida, não desobriga o candidato do dever de consultar o Edital de Con-
vocação para Provas, publicado no Diário Ofi cial do Município e no site da Fundação 
Carlos Chagas. 
7.5 O candidato que não receber o Cartão Informativo até o 3º (terceiro) dia que an-
tecede a aplicação das provas ou em havendo dúvidas quanto ao local, data e horário 
de realização das provas, deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao 
Candidato - SAC da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone (0XX11) 3723-4388, de 
segunda a sexta-feira, úteis, das 10 às 16 horas (horário de Brasília), ou consultar o site 
da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br).
7.6 Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva data, local e 
horário constantes no Edital de Convocação para a realização das respectivas Provas, 
no site da Fundação Carlos Chagas e no Cartão Informativo. 
7.7 Os eventuais erros de digitação verifi cados no Cartão Informativo enviado ao can-
didato ou erros observados nos documentos impressos entregues ao candidato no dia 
da realização das provas, quanto a nome, número de documento de identidade, sexo, 
data de nascimento, endereço e critério de desempate, deverão ser corrigidos por meio 
do site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), de acordo com as 
instruções constantes da página do Concurso, até o terceiro dia útil após a aplicação 
das Provas Objetivas e Discursivas. 
7.7.1 O link para correção de cadastro será disponibilizado no primeiro dia útil após 
a aplicação das provas. 
7.7.2 O candidato que não solicitar as correções dos dados pessoais nos termos do item 
7.7 deverá arcar, exclusivamente, com as consequências advindas de sua omissão. 
7.8 Caso haja inexatidão na informação relativa ao cargo e/ou à opção por concorrer 
às vagas reservadas às pessoas com defi ciência, o candidato deverá entrar em contato 
com o Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC da Fundação Carlos Chagas com, 
no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da data de realização das pro-
vas, pelo telefone (0XX11) 3723-4388 de segunda a sexta-feira, úteis, das 10 às 16 
horas, horário de Brasília.
7.8.1 Não será admitida troca de opção de cargo.
7.8.2 O candidato que não entrar em contato com o SAC no prazo mencionado será o 
exclusivo responsável pelas consequências advindas de sua omissão. 
7.9 Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver portando docu-
mento de identidade original que bem o identifi que, como: Carteiras e/ou Cédulas de 
Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, 
pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédula de Identidade 
para Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos Públicos ou Conse-
lhos de Classe que, por força de Lei Federal, valham como documento de identidade, 
como por exemplo, as da OAB, CREA, CRM, CRC etc.; Certifi cado de Reservista; 
Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira Nacional de Habili-
tação (com fotografi a, na forma da Lei nº 9.503/97), bem como carteiras funcionais 
do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei 
federal, valham como identidade. 
7.9.1 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, 
CPF, títulos eleitorais, carteira nacional de habilitação sem foto, carteiras de estudante, 
carteiras funcionais sem valor de identidade. 
7.9.2 Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com 
clareza, a identifi cação do candidato. 
7.9.3 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das 
provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá 
apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido 
há, no máximo, 30 (trinta) dias, sendo então submetido à identifi cação especial, com-
preendendo coleta de dados e de assinaturas em formulário próprio.
7.9.4 A identifi cação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de 
identifi cação gere dúvidas quanto à fi sionomia, à assinatura, à condição de conserva-
ção do documento e/ou à própria identifi cação. 
7.10 Não haverá segunda chamada ou repetição de prova. 
7.10.1 O candidato não poderá alegar quaisquer desconhecimentos sobre a realização 
da prova como justifi cativa de sua ausência. 
7.10.2 O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará 
desistência do candidato e resultará em sua eliminação do Concurso Público. 
7.11 Objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Concurso Público - o que é de in-
teresse público e, em especial, dos próprios candidatos - bem como sua autenticidade, 
será conferida a identifi cação dos candidatos mediante a apresentação de documento 
de identidade e a cópia manuscrita de frase que consta das instruções da capa do ca-
derno de questões, para posterior exame grafotécnico.
7.11.1 A cópia manuscrita da frase e a assinatura do candidato em sua Folha de Res-
postas visa a atender o disposto no item 15.6 deste Edital. 
7.11.2 Se, por qualquer motivo, não for possível a cópia manuscrita da frase, o candi-
dato deverá apor sua assinatura, em campo específi co, por três vezes.
7.12 Para as Provas, o único documento válido para a correção é a Folha de Respostas 
cujo preenchimento será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proce-
der em conformidade com as instruções específi cas contidas na capa do Caderno de 
Questões. Em hipótese alguma haverá substituição da Folha de Respostas por erro do 
candidato.
7.13 Não deverá ser feita marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, 
pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o desempenho 
do candidato. 
7.13.1 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na Folha de Respos-
tas serão de inteira responsabilidade do candidato. 
7.13.2 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 
7.14 O candidato deverá comparecer ao local de realização das provas munido de 
caneta esferográfi ca de material transparente de tinta preta ou azul, além da documen-
tação indicada no item 7.9 deste Capítulo. 
7.14.1 O candidato deverá preencher os alvéolos, na Folha de Respostas da Prova 

Objetiva, com caneta esferográfi ca de material transparente e tinta preta ou azul. 
7.15 O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fi scal da sala o caderno de ques-
tões e a Folha de Respostas personalizada. 
7.16 Durante a realização das Provas não será permitida qualquer consulta ou comu-
nicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos 
ou quaisquer anotações. 
7.17 O candidato deverá conferir os seus dados pessoais impressos nas Folhas de 
Respostas, em especial seu nome, número de inscrição, número do documento de 
identidade e opção de cargo/área. 
7.18 Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas defi ni-
das neste Edital ou a outras relativas ao Concurso, aos comunicados, às Instruções ao 
Candidato ou às Instruções constantes da prova, bem como o tratamento indevido e 
descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas. 
7.18.1 Por medida de segurança os candidatos deverão deixar as orelhas totalmente 
descobertas, à observação dos fi scais de sala, durante a realização das provas. 
7.18.2 Não será permitida a utilização de lápis, lapiseira, marca texto, borracha, boné, 
chapéu.
7.19 Será excluído do Concurso Público o candidato que: 
a) apresentar-se após o horário estabelecido, não se admitindo qualquer tolerância; 
b) apresentar-se em local diferente daquele constante na convocação ofi cial; 
c) não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado; 
d) não apresentar documento de identifi cação original e ofi cial que bem o identifi que;
e) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fi scal;
f) ausentar-se do local de provas antes de decorrida duas horas do seu início; 
g) fi zer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscri-
ção ou em qualquer outro meio, que não o autorizado pela Fundação Carlos Chagas 
no dia da aplicação das provas;
h) ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas, Caderno de Questões ou 
outros materiais não permitidos; 
i) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte; 
j) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas; 
k) não devolver integralmente o material recebido;
l) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro, 
anotação, impresso não permitido ou máquina calculadora ou similar; 
m) estiver portando e/ou fazendo uso de qualquer espécie de relógio e qualquer tipo de 
aparelho eletrônico ou de comunicação (telefone celular, notebook, tablets, smartpho-
nes ou outros equipamentos similares), bem como protetores auriculares e fones de 
ouvido, ainda que desligados e acondicionados em embalagem de segurança fornecida 
pela Fundação Carlos Chagas;
n) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 
indevido;
o) recusar-se a transcrever a frase contida nas instruções da capa do caderno de ques-
tões para posterior exame grafotécnico. 
7.20 O candidato, ao ingressar no local de realização das provas, deverá manter des-
ligado qualquer aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, ainda que os sinais de 
alarme estejam nos modos de vibração e silencioso. 
7.20.1 Recomenda-se ao candidato, no dia da realização da prova, não levar quais-
quer dos aparelhos indicados nas alíneas “l” e “m” do item 7.19. Caso seja necessário 
o candidato portar algum desses aparelhos eletrônicos, estes deverão ser acondicio-
nados, no momento da identifi cação, em embalagem específi ca a ser fornecida pela 
Fundação Carlos Chagas exclusivamente para tal fi m, devendo a embalagem, lacrada, 
permanecer embaixo da mesa/carteira durante toda a aplicação da prova.
7.20.2 É aconselhável que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo 
que nenhum som seja emitido, inclusive do despertador caso esteja ativado, sob pena 
de exclusão do Concurso.
7.21 Será, também, excluído do Concurso, o candidato que estiver utilizando ou por-
tando em seu bolso os aparelhos eletrônicos indicados nas alíneas “l” e “m”, item 
7.19 deste Capítulo, após o procedimento estabelecido no item 7.20.1 deste Capítulo. 
7.22 Os demais pertences pessoais dos candidatos, tais como: bolsas, sacolas, bonés, 
chapéus, gorros ou similares, óculos escuros e protetores auriculares, serão acomo-
dados em local a ser indicado pelos fi scais de sala, onde deverão permanecer até o 
término da prova. 
7.22.1 A Fundação Carlos Chagas e a Prefeitura Municipal de Campinas não se res-
ponsabilizarão por perda ou extravio de documentos, objetos ou equipamentos ele-
trônicos ocorridos no local de realização das provas, nem por danos neles causados.
7.23 No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não constar 
nas listagens ofi ciais relativas aos locais de prova indicados no Cartão Informativo, 
a Fundação Carlos Chagas procederá à inclusão do candidato, desde que apresente o 
boleto bancário com comprovação de pagamento, mediante preenchimento de formu-
lário específi co. 
7.23.1 A inclusão de que trata o item 7.23 será realizada de forma condicional e será 
analisada pela Fundação Carlos Chagas, na fase do Julgamento das Provas Objetivas, 
com o intuito de verifi car a pertinência da referida inscrição. 
7.23.2 Constatada a improcedência da inscrição, essa será automaticamente cancelada 
e considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 
7.24 Durante a realização das provas, a Fundação Carlos Chagas poderá utilizar detec-
tor de metais, com a fi nalidade de impedir fraude. 
7.25 Distribuídos os Cadernos de Questões aos candidatos e, na hipótese de se verifi -
carem falhas de impressão, a Fundação Carlos Chagas tomará as providências neces-
sárias, antes do início da prova, para:
a) substituir os Cadernos de Questões defeituosos; 
b) em não havendo número sufi ciente de Cadernos para a devida substituição, pro-
cederá à leitura dos itens onde ocorreram falhas, usando, para tanto, um Caderno de 
Questões completo. 
7.25.1 Se a ocorrência for verifi cada após o início da prova, a Fundação Carlos Cha-
gas estabelecerá prazo para reposição do tempo usado para regularização do caderno. 
7.26 Haverá, em cada sala de prova, cartaz/marcador de tempo para que os candidatos 
possam acompanhar o tempo de prova. 
7.27 A inviolabilidade do sigilo das provas será comprovada no momento de romper-
-se o lacre das caixas de provas mediante termo formal e na presença de 3 (três) can-
didatos nos locais de realização das provas. 
7.28 Quando, após a prova, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, 
grafológico ou por investigação policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, 
sua prova será anulada e o candidato será automaticamente eliminado do Concurso. 
7.29 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação 
das provas em razão de afastamento do candidato da sala de prova. 
7.30 Em nenhuma hipótese será realizada qualquer prova fora do local, data e horário 
determinados.
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7.31 Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais adquiridos, não 
serão fornecidos exemplares dos Cadernos de Questões a candidatos ou a instituições 
de direito público ou privado, mesmo após o encerramento do Concurso. O candidato 
deverá consultar o Cronograma de Atividades (Anexo V), para tomar conhecimento 
da(s) data(s) prevista(s) para divulgação das questões das Provas Objetivas, dos gaba-
ritos e/ou dos resultados. 
7.31.1 As questões das Provas Objetivas fi carão disponíveis no site www.concursos-
fcc.com.br até o último dia para interposição de recursos referentes ao Resultado das 
Provas Objetivas. 

VIII - DO JULGAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS

8.1 Para cada um dos cargos em concurso, as provas objetivas de Conhecimentos 
Gerais e Conhecimentos Específi cos serão estatisticamente avaliadas, de acordo com 
o desempenho do grupo a elas submetido.
8.2 Considera-se grupo o total de candidatos presentes a cada prova do respectivo 
Cargo.
8.3 Na avaliação de cada Prova Objetiva será utilizado o escore padronizado, com 
média igual a 50 (cinquenta) e desvio padrão igual a 10 (dez).
8.4 Esta padronização das notas de cada prova tem por fi nalidade avaliar o desempe-
nho do candidato em relação aos demais, permitindo que a posição relativa de cada 
candidato refl ita sua classifi cação em cada prova. Na avaliação das provas deste Con-
curso:
a) conta-se o total de acertos de cada candidato em cada prova;
b) calcula-se a média e o desvio padrão dos acertos de todos os candidatos em cada 
prova;
c) transforma-se o total de acertos de cada candidato em nota padronizada (NP). Para 
isso, calcula-se a diferença entre o total de acertos do candidato na prova (A) e a 
média de acertos do grupo da prova (), divide-se essa diferença pelo desvio padrão do 
grupo da prova (s), multiplica-se o resultado por 10 (dez) e soma-se 50 (cinquenta), 
de acordo com a fórmula:

NP = Nota padronizada
A = Número de acertos dos candidatos na prova
= Média de acertos do grupo da prova
s = Desvio padrão do grupo da prova

d) multiplica-se a nota padronizada do candidato em cada prova pelo respectivo peso;
e) somam-se as notas padronizadas ponderadas de cada prova, obtendo-se assim o 
total de pontos de cada candidato.
8.5 Para o cargo de Condutor de Veículos e Máquinas (Empilhadeira) será considerado 
habilitado o candidato que obtiver nas Provas Objetivas o total de pontos igual ou 
superior a 120 (cento e vinte). 
8.6 Para os cargos de Assistente Social, Engenheiro - Mecânica, Especialista em Meio 
Ambiente (Ecologia), Fonoaudiólogo e Terapeuta Ocupacional será considerado habi-
litado o candidato que obtiver nas Provas Objetivas o total de pontos igual ou superior 
a 150 (cento e cinquenta).
8.7 Os candidatos não habilitados nas Provas Objetivas de Conhecimentos Gerais e 
Conhecimentos Específi cos serão excluídos do Concurso.

IX - DA PROVA PRÁTICA PARA O CARGO DE CONDUTOR DE VEÍCULOS E 
MÁQUINAS (EMPILHADEIRA)

9.1 Para a Prova Prática ao cargo de Condutor de Veículos e Máquinas (Empilhadei-
ra) somente serão convocados os candidatos habilitados nas provas objetivas de Co-
nhecimentos Gerais e Conhecimentos Específi cos, em conformidade com o disposto 
no Capítulo VIII, item 8.5, mais bem classifi cados até a 40ª (quadragésima) posição, 
respeitados os empates na última colocação, e todos os candidatos com defi ciência, 
inscritos na forma do capítulo V.
9.1.1 Os demais candidatos serão eliminados do Concurso Público.
9.2 Para a realização da Prova Prática somente será admitido o candidato que estiver 
munido de um dos documentos relacionados no item 7.9, Capítulo VII, deste Edital, e 
estiver portando o original da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, categorias “D” 
ou “E”, que esteja devidamente dentro do prazo de validade. Em hipótese alguma será 
aceita a entrega dos documentos exigidos em outro momento que não o descrito neste 
item. O candidato que não apresentar a CNH original nas categorias exigidas não rea-
lizará a Prova Prática, sendo, consequentemente, eliminado do Concurso, ressaltando-
-se que não serão aceitos protocolos ou quaisquer outros documentos diferentes dos 
estabelecidos neste item.
9.3 Caso conste, na CNH, a “restrição para o exercício das atividades remuneradas”, 
o candidato deverá, obrigatoriamente, assinar formulário declarando ciência de que, 
no momento da posse, a CNH deverá estar livre de tal restrição, sob pena de exclusão 
do Concurso Público.
9.4 O candidato deverá fazer uso de óculos (ou lentes de contato), quando houver essa 
exigência na respectiva CNH (Carteira Nacional de Habilitação).
9.5 A Prova Prática terá a duração aproximada de até 30 (trinta) minutos, de forma a 
aferir: a capacidade de adequação funcional e situacional do candidato às exigências e 
ao desempenho efi ciente das atividades, a experiência, a adequação de atitudes, a pos-
tura e as habilidades do candidato para o futuro desempenho do cargo. Por motivo de 
segurança, caso o candidato cometa uma falta eliminatória, ele poderá ter sua prova in-
terrompida e receberá nota 0 (zero), fi cando, automaticamente, eliminado do certame.
9.6 A empilhadeira será disponibilizada pela Prefeitura Municipal de Campinas, de-
vendo o candidato executar o percurso a ser defi nido no momento da prova.
9.7 Ao terminar a prova o candidato deverá, imediatamente, retirar-se do local de 
realização da prova.
9.8 Os critérios para avaliação da Prova Prática terão como base as normas contidas na 
NR 11 (Norma Regulamentadora 11), do Ministério do Trabalho, bem como as regras 
estabelecidas neste capítulo, além das que serão estabelecidas em Edital de Convoca-
ção Específi co para essa prova.
9.9 A Prova Prática terá caráter habilitatório, não interferindo na ordem de classifi ca-
ção dos candidatos.
9.10 Obedecidos os critérios de avaliação, aos candidatos habilitados será atribuída 
nota 100 (cem) e aos não habilitados será atribuída nota 0 (zero).
9.11 O candidato não habilitado será excluído do Concurso.
9.12 Da publicação do resultado constará a relação de todos os convocados para essa 
etapa do certame, bem como a situação obtida por cada um na Prova Prática.

X - DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS PARA O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL

10.1 Serão convocados para entrega de Títulos os candidatos ao cargo de Assistente 
Social habilitados nas Provas Objetivas de Conhecimentos Gerais e Conhecimentos 

Específi cos, em conformidade com o disposto no Capítulo VIII, item 8.6, mais bem 
classifi cados até a 150ª (centésima quinquagésima) posição, respeitados os empates na 
última colocação, e todos os candidatos com defi ciência, inscritos na forma do capítu-
lo V e habilitados na forma do Capítulo VIII, item 8.6, deste Edital. 
10.1.1 Os demais candidatos serão excluídos do concurso.
10.2 Os títulos a serem considerados são os constantes do Quadro a seguir, não se 
admitindo pontuação a qualquer outro documento:

ALÍ-
NEA TÍTULO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO 

MÁXIMA

A

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NO CARGO DE 
ASSISTENTE SOCIAL (NA ÁREA PÚBLICA OU 
PRIVADA) EXERCIDA NOS ÚLTIMOS 10 (DEZ) 
ANOS, A CONTAR ATÉ A DATA DE ENTREGA 

DOS TÍTULOS.

1 (UM) PONTO A CADA 
ANO TRABALHADO, 

CONFORME NORMAS 
DESTE CAPÍTULO

10,0

TOTAL 10,0

10.3 Os títulos referentes à Experiência Profi ssional somente serão considerados se 
atenderem aos critérios abaixo:
a) O tempo de serviço (público ou privado) deverá ser relativo à experiência no exercí-
cio do cargo pleiteado. Ou seja, o candidato deverá comprovar que atuou no cargo de 
Assistente Social, não sendo considerado qualquer outro tipo de nomenclatura de car-
go, seja Analista Social, Agente Social, Professor, ou quaisquer outras nomenclaturas;
b) Será atribuído 1 (um) ponto por ano completo (365 dias) ininterruptamente, relativo 
ao tempo de serviço efetivamente trabalhado e devidamente comprovado no mesmo 
empregador, até o limite máximo de 10 (dez) pontos.
c) Somente serão analisados comprovantes dos últimos 10 (dez) anos, a contar até a 
data de entrega dos títulos, ou seja, relativos ao período de 25/07/2006 a 27/07/2016.
10.4 Para receber a pontuação relativa à Experiência Profi ssional, alínea “A”, a docu-
mentação deverá constar de:
a) Para experiência em Empresas Privadas: cópia autenticada da Carteira de Trabalho 
e Previdência Social (CTPS) - constando, obrigatoriamente, a folha de identifi cação 
com número e série, a folha com a foto do portador, a folha com a qualifi cação civil, 
a folha de contrato de trabalho e as folhas de alterações de salário que constem mu-
dança de função, acrescida de declaração do empregador que informe o período (com 
início e fi m) e a discriminação do serviço realizado, com a descrição do cargo e das 
atividades desenvolvidas;
b) Para experiência em Cooperativas: cópia autenticada do estatuto social da coopera-
tiva, acrescida de declaração do empregador informando sua condição de cooperado, 
o período (com início e fi m) e a discriminação do serviço realizado, com a descrição 
do cargo e das atividades desenvolvidas; 
c) Para experiência em Instituições Públicas: cópia autenticada de declaração, ou cer-
tidão de tempo de serviço, que informe o período (com início e fi m) e a discriminação 
do serviço realizado, com a descrição do cargo e das atividades desenvolvidas; 
d) Para experiência como Autônomo: cópia autenticada de contrato de prestação de 
serviços, ou recibo de pagamento de autônomo (RPA), acrescido de declaração que 
informe o período (com início e fi m) e a discriminação do serviço realizado, com a 
descrição do cargo e das atividades desenvolvidas. 
e) Para experiência no exterior: cópia autenticada de declaração do órgão ou empresa, 
ou de certidão de tempo de serviço efetivamente exercido no exterior, traduzido para 
a Língua Portuguesa por tradutor juramentado, que informe o período (com início e 
fi m) e a discriminação do serviço realizado, com a descrição do cargo e das atividades 
desenvolvidas.
10.5 Os períodos citados nas alíneas a, b, c, d, e, do item 10.4 deverão conter clara-
mente dia, mês e ano. 
10.6 Para fi ns de especifi cação da natureza do trabalho prestado ou esclarecimento 
sobre algum dado ou informação que constar na Certidão de Tempo de Serviço, na 
Carteira de Trabalho ou no contrato de Prestação de Serviço, o candidato deverá ane-
xar declaração, além dos outros documentos relacionados nas alíneas “a” até “e” do 
item 10.4 deste Capítulo.
10.7 A declaração de que trata a alínea “a” deverá apresentar, no mínimo, as seguin-
tes informações: nome empresarial ou denominação social do emitente; endereço e 
telefones válidos; CNPJ e inscrição estadual; identifi cação completa do profi ssional 
benefi ciado; descrição do emprego exercido e principais atividades desenvolvidas; 
local e período (início e fi m) de realização das atividades; assinatura e identifi cação 
do emitente (nome completo legível, acompanhado de função), com reconhecimento 
de fi rma. 
10.8 A certidão a que diz respeito a alínea “c” deverá apresentar, no mínimo, as se-
guintes informações: designação do Órgão/Entidade da Administração Pública Direta, 
Autárquica ou Fundacional; endereço e telefones válidos; CNPJ; identifi cação com-
pleta do profi ssional; descrição do emprego público ou função exercida e principais 
atividades desenvolvidas; local e período (início e fi m) de realização das atividades; 
assinatura e identifi cação do emitente (nome completo legível/emprego público ou 
função e matrícula no Órgão). 
10.9 Em caso de impossibilidade de emissão da documentação prevista no item 10.8 
exclusivamente por motivo de extinção da sociedade empresária e/ou da cooperativa, 
será admitida, para fi ns de análise da pontuação: 
a) Para empregados celetistas de empresa privada e/ou de cooperativa, somente cópia 
autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) constando, obri-
gatoriamente, a folha de identifi cação com número e série, a folha com a foto do 
portador, a folha com a qualifi cação civil, a folha de contrato de trabalho e as folhas 
de alterações de salário que constem mudança de função, além de documentos que 
comprovem o exercício da profi ssão na empresa e/ou cooperativa extinta, bem como 
demais documentos comprobatórios da extinção da unidade empregadora. Essa docu-
mentação, porém, será avaliada pela Banca Avaliadora da Fundação Carlos Chagas, 
podendo ou não ser considerada.
b) Para cooperados, cópia autenticada do estatuto social e do termo de extinção da 
cooperativa, expedido pelo Cartório de Registro Civil. Para empresa privada, cópia 
da certidão de baixa de inscrição de CNPJ, fornecida pela Receita Federal do Brasil.
10.10 Quando o nome do candidato for diferente do constante dos documentos apre-
sentados, deverá ser anexado comprovante de alteração do nome (por exemplo: cer-
tidão de casamento). 
10.11 Para efeito de cômputo de pontuação relativa ao tempo de experiência profi ssio-
nal, somente será considerado tempo de experiência no exercício da profi ssão/empre-
go em anos completos, não sendo considerada mais de uma pontuação concomitante 
no mesmo período. 
10.12 Não será aceito qualquer tipo de estágio, bolsa de estudo ou monitoria para 
pontuação dos títulos e experiência profi ssional, bem como atuação como voluntário.
10.13 É de exclusiva responsabilidade do candidato a entrega e a comprovação dos 
documentos de títulos. 
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10.14 Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade dos documentos 
apresentados, a pontuação obtida pelo candidato será anulada, mesmo após a homo-
logação do certame.
10.15 Os títulos a serem avaliados deverão ser encaminhados:
a) em fotocópias autenticadas e discriminadas em relação específi ca, sem rasuras ou 
emendas, identifi cada com o nome completo do candidato, assinatura e número do 
documento de identidade;
b) por meio de SEDEX ou Aviso de Recebimento (AR) à Fundação Carlos Chagas 
(A/C Coordenação de Execução de Projetos - Ref: Títulos/PMCampinas - Av. Prof. 
Francisco Morato, 1565 - Jardim Guedala - São Paulo - SP - CEP 05513-900).
10.16 Somente serão avaliados os títulos enviados conforme todas as regras estipula-
das neste Capítulo, tendo como referência a data da postagem.
10.17 Expirado o período de entrega dos títulos determinado em Edital de Convoca-
ção, não serão aceitos pedidos de inclusão de documentos, sob qualquer hipótese ou 
alegação.
10.18 Não serão aceitos títulos enviados por fax,  e-mail , via postal ou outro meio que 
não o estabelecido neste Edital. 
10.19 Os documentos referentes à titulação, entregues conforme especifi cado nes-
te Capítulo, serão analisados pela banca examinadora da Fundação Carlos Chagas 
e terão publicação específi ca em Diário Ofi cial do Município e no endereço www.
concursosfcc.com.br) informando o seu deferimento ou indeferimento, bem como a 
pontuação obtida pelo candidato, caso o(s) título(s) seja deferido.
10.20 Não serão recebidos títulos ou documentos comprobatórios, apresentados fora 
do prazo estabelecido em Edital de Convocação ou em desacordo com o disposto 
neste Capítulo. 
10.21 Os títulos enviados não serão devolvidos, mesmo após o encerramento deste 
certame.

XI - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS 

11.1 A nota fi nal dos candidatos habilitados na Prova Prática ao cargo de Condutor de 
Veículos e Máquinas (Empilhadeira) será igual ao somatório dos pontos obtidos nas 
Provas Objetivas de Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específi cos, conforme 
critérios estabelecidos no Capítulo VIII, item 8.5, deste Edital. 
11.2 A nota fi nal dos candidatos habilitados aos cargos de Engenheiro - Mecânica, 
Especialista em Meio Ambiente (Ecologia), Fonoaudiólogo e Terapeuta Ocupacional 
será igual ao somatório dos pontos obtidos nas Provas Objetivas de Conhecimentos 
Gerais e Conhecimentos Específi cos, conforme critérios estabelecidos no Capítulo 
VIII, item 8.6, deste Edital.
11.3 A nota fi nal dos candidatos habilitados ao Cargo de Assistente Social será igual 
ao somatório dos pontos obtidos nas provas Objetivas de Conhecimentos Gerais e 
Conhecimentos Específi cos mais a pontuação obtida na Avaliação dos Títulos, confor-
me critérios estabelecidos, respectivamente, nos Capítulos VIII, item 8.6, e X, deste 
Edital.
11.4 Os candidatos habilitados serão classifi cados em ordem decrescente da nota fi nal, 
em listas de classifi cação por Cargo, observadas as listas correspondentes à reserva de 
vagas dos candidatos com defi ciência. Serão considerados aprovados os candidatos 
mais bem classifi cados até a posição indicada na tabela abaixo para cada cargo, res-
peitados os empates na última colocação:   

CARGOS APROVADOS
CONDUTOR DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 

EMPILHADEIRAS TODOS OS HABILITADOS NA PROVA PRÁTICA

ASSISTENTE SOCIAL TODOS OS CONVOCADOS PARA A PROVA DE 
TÍTULOS

ENGENHEIRO - MECÂNICA 50
ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE - ECO-

LOGIA 30

FONOAUDIÓLOGO 150
TERAPEUTA OCUPACIONAL 150

  
11.4.1 Os demais candidatos serão excluídos do concurso.
11.5 Na hipótese de igualdade de nota fi nal, prevalecerá, após observância do Parágra-
fo Único do art. 27 da Lei nº 10.741/03 (Lei do Idoso), considerada, para esse fi m, a 
data limite de correção dos dados cadastrais estabelecida no item 7.7 do Capítulo VII 
deste Edital, sucessivamente, o candidato que tiver, para o cargo de: 
11.5.1  Engenheiro - Mecânica :
a) maior nota ponderada na prova de Conhecimentos Específi cos;
b) maior número de acertos em Matemática e Raciocínio Lógico da prova de Conhe-
cimentos Gerais;
c) maior número de acertos em Língua Portuguesa da prova de Conhecimentos Gerais.
11.5.2  Especialista em Meio Ambiente (Ecologia): 
a) maior nota ponderada na prova de Conhecimentos Específi cos;
b) maior número de acertos em Legislação/Atualidades da prova de Conhecimentos 
Gerais;
c) maior número de acertos em Língua Portuguesa da prova de Conhecimentos Gerais.
11.5.3  Fonoaudiólogo e Terapeuta Ocupacional: 
a) maior nota ponderada na prova de Conhecimentos Específi cos;
b) maior número de acertos em Políticas de Saúde/Atualidades da prova de Conheci-
mentos Gerais;
c) maior número de acertos em Língua Portuguesa da prova de Conhecimentos Gerais.
11.5.4  Assistente Social: 
a) maior nota ponderada na prova de Conhecimentos Específi cos;
b) maior número de pontos na Avaliação de Títulos;
c) maior número de acertos em Legislação/Atualidades da prova de Conhecimentos 
Gerais;
d) maior número de acertos em Língua Portuguesa da prova de Conhecimentos Gerais.
11.5.5  Condutor de Veículos e Máquinas - Empilhadeira: 
a) maior nota ponderada na prova de Conhecimentos Específi cos;
b) maior número de acertos em Matemática e Raciocínio Lógico da prova de Conhe-
cimentos Gerais;
c) maior número de acertos em Língua Portuguesa da prova de Conhecimentos Gerais.
11.5.6. Para todos os cargos, considerar-se-á, como critério de desempate, após os aci-
ma descritos, o candidato que tiver maior número de fi lhos dependentes (menores de 
18 anos ou civilmente incapazes ou relativamente capazes na forma do Código Civil).
11.5.7 O critério estabelecido no item 11.5.6, deste capítulo, será aplicado de acordo 
com as informações preenchidas pelo candidato da fi cha de inscrição. No Ato da pos-
se, as informações deverão ser comprovadas e, caso sejam consideradas inverídicas, o 

candidato será excluído do Concurso Público. 
11.5.8 Para todos os cargos, considerar-se-á também, como critério de desempate, 
após os acima descritos, o candidato que tiver maior idade, dentre aqueles que não 
estiverem enquadrados no item 11.5 deste capítulo.
11.5.9 Considerar-se-á, ainda, como critério de desempate, adicionalmente aos cri-
térios estabelecidos para cada cargo, o candidato que tiver exercido efetivamente a 
função de jurado, nos termos do art. 440 do Código de Processo Penal, no período 
compreendido entre a data de entrada em vigor da Lei nº 11.689/2008 e a data de 
término das inscrições para este concurso.
11.6 A publicação do resultado fi nal do Concurso será feita em duas listas, uma con-
tendo a classifi cação de todos os candidatos (listagem geral), incluída a dos candidatos 
com defi ciência, e a outra somente com a classifi cação destes últimos.
11.7 Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com 
defi ciência, estas serão preenchidas por candidato classifi cado na listagem geral, com 
rigorosa observância da ordem classifi catória.
11.8 A homologação e o Resultado Final serão divulgados no Diário Ofi cial Eletrônico 
da Prefeitura Municipal de Campinas, bem como no  site  da Fundação Carlos Chagas 
(www.concursosfcc.com.br), conforme cronograma disponibilizado no Anexo V deste 
Edital.

 XII - DOS RECURSOS  

12.1 Será admitido recurso quanto:
a) ao indeferimento do requerimento de isenção do valor da inscrição;
b) ao indeferimento da condição de candidato com defi ciência e/ou solicitação espe-
cial;
c) à aplicação das provas objetivas e prática;
d) às questões e gabaritos das provas objetivas;
e) à pontuação dos títulos;
f) ao resultado das provas.
12.2 Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 2 (dois) dias úteis após a ocor-
rência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º dia útil subsequente 
à data do referido evento. 
12.2.1 Somente serão considerados os recursos interpostos no prazo estipulado para a 
fase a que se referem. 
12.2.2 Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso 
do questionado.
12.3 Os questionamentos referentes às alíneas do item 12.1 deste Capítulo deverão ser 
realizados, exclusivamente, por meio de recurso, no prazo estipulado no item 12.2.
12.3.1 Não serão reconhecidos os questionamentos efetuados por outro meio que não 
o estipulado no item anterior. 
12.4 Os recursos deverão ser interpostos exclusivamente pela Internet, no site da Fun-
dação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), de acordo com as instruções cons-
tantes na página do Concurso Público. 
12.4.1 Somente serão apreciados os recursos interpostos e transmitidos conforme as 
instruções contidas neste Edital e no site da Fundação Carlos Chagas. 
12.4.2 A Fundação Carlos Chagas e a Prefeitura Municipal de Campinas não se res-
ponsabilizam por recursos não recebidos por motivo de ordem técnica dos compu-
tadores, falha de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falta 
de energia elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 
transferência de dados. 
12.5 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. 
12.6 Não serão aceitos recursos interpostos por fax, telegrama, e-mail ou outro meio 
que não seja o especifi cado neste Edital. 
12.7 Será concedida vista da Folha de Respostas da Prova Objetiva a todos os candida-
tos que a realizaram, no período recursal referente ao resultado preliminar das Provas.
12.8 A vista da Folha de Respostas da Prova Objetiva será realizada no site da Fun-
dação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), em data e horário a serem oportu-
namente divulgados. As instruções para a vista das folhas de respostas da respectiva 
prova estará disponível no site da Fundação Carlos Chagas. 
12.9 A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em 
suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
12.10 O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos interpostos, e 
as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito ofi cial defi nitivo.
12.11 Nas Provas Objetivas, o(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente 
anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos presentes à prova, independen-
temente de formulação de recurso.
12.12 Na ocorrência do disposto nos itens 12.10 e 12.11 e/ou em caso de provimento 
de recurso poderá ocorrer a classifi cação/desclassifi cação do candidato que obtiver, ou 
não, a nota mínima exigida para a prova.
12.13 Serão indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora;
b) que estejam em desacordo com as especifi cações contidas neste Capítulo;
c) cuja fundamentação não corresponda à questão recorrida;
d) sem fundamentação e/ou com fundamentação inconsistente, incoerente ou os in-
tempestivos;
e) encaminhados por meio da imprensa e/ou de “redes sociais online”.
12.14 No espaço reservado às razões do recurso fi ca VEDADA QUALQUER IDEN-
TIFICAÇÃO (nome do candidato ou qualquer outro meio que o identifi que), sob pena 
de não conhecimento do recurso.
12.15 Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no item 
12.1 deste Capítulo, devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de 
igual teor.
12.16 As respostas a todos os recursos, quer procedentes ou improcedentes, serão le-
vadas ao conhecimento de todos os candidatos inscritos no Concurso por meio de pu-
blicação no Diário Ofi cial do Município e no  site  da Fundação Carlos Chagas (www.
concursosfcc.com.br), sem qualquer caráter didático, e fi carão disponíveis pelo prazo 
de 7 (sete) dias a contar da data de sua divulgação. 

 XIII - DO PREENCHIMENTO DE VAGAS 

13.1 Após a homologação do Concurso Público, os candidatos habilitados poderão 
ser convocados a qualquer momento,  durante todo o prazo de validade do certame , 
de acordo com a exclusiva necessidade da Prefeitura Municipal de Campinas e/ou do 
Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, reservando-se ao direito de proceder à convo-
cação e à nomeação, em número que atenda ao seu interesse e às suas necessidades.
13.2 O candidato não poderá alegar desconhecimento da publicação de convocação, 
sendo sua responsabilidade acompanhar, durante toda a validade deste Edital , o Di-
ário Ofi cial do Município de Campinas.
13.2.1 O Diário Ofi cial é acessado somente pela internet, através do endereço eletrô-
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nico www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial.
13.2.2 Como complemento ao Diário Ofi cial, as informações auxiliares sobre a convo-
cação poderão ser disponibilizadas no sistema de acompanhamento das convocações, 
através do link “Concursos e Empregos”, disponível no endereço http://www.campi-
nas.sp.gov.br/empregos_concursos.php 
13.2.3 Ainda de forma complementar ao Diário Ofi cial, recomenda-se que os candida-
tos aprovados façam o seu cadastro no “Portal do Cidadão” (https://cidadao.campinas.
sp.gov.br/), que poderá encaminhar, por email, os alertas do Diário Ofi cial do Mu-
nicípio, desde que as informações sejam cadastradas corretamente pelos candidatos.
13.2.4 Tanto o  link  “Concursos e Empregos”, como o “Portal do Cidadão”  NÃO  subs-
tituem as publicações relativas ao Concurso Público, divulgadas em Diário Ofi cial do 
Município.
13.2.5 É de total responsabilidade do candidato acompanhar integralmente, no Diário 
Ofi cial do Município, todos as publicações relacionados a este Edital, durante o perí-
odo de sua vigência.
13.3 O candidato classifi cado ou seu procurador, devidamente documentado, deverá 
se apresentar no dia, local e horário determinados no Diário Ofi cial do Município, para 
reunião de preenchimento de vagas.
13.4 Será excluído do certame o candidato que, ao ser convocado, não comparecer no 
dia e horário agendados ou, ainda, não aceitar a vaga no local de trabalho indicado pela 
Prefeitura Municipal de Campinas e/ou pelo Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, bem 
como a jornada semanal ou o horário de trabalho determinado pela Municipalidade no 
momento da reunião de preenchimento de vagas.
13.5 Em hipótese alguma haverá reclassifi cação e/ou reconvocação de candidato no 
presente certame.
13.6 Ao fi nal da reunião de preenchimento de vagas, será agendado o exame médico 
admissional, conforme regras estabelecidas no Capítulo XIV deste Edital.
13.7 Informações atualizadas referentes a salário, benefícios, local e horário de traba-
lho, entre outras, somente serão fornecidas ao candidato convocado no momento da 
reunião de preenchimento de vagas.
13.8 Nenhum candidato receberá estas informações antecipadamente, por telefone, 
e-mail, ofício, ou qualquer outro meio, seja qual for o motivo alegado.

 XIV - DO EXAME MÉDICO PRÉ-ADMISSIONAL 

14.1 Após a homologação do Concurso Público e realização da reunião de preenchi-
mento de vagas, o candidato será submetido a exame médico pré- admissional, de 
caráter eliminatório, no qual será avaliada sua capacidade laborativa para o cargo a 
que se propõe
14.2 O exame médico pré-admissional será agendado no dia da reunião de preenchi-
mento de vagas, com data e horário a ser defi nido pelo Departamento de Promoção à 
Saúde do Servidor (DPSS).
14.3 Os exames serão realizados sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de 
Recursos Humanos - Coordenadoria Setorial de Saúde e Segurança do Trabalho, ou 
por empresa contratada para este fi m, com critérios estabelecidos pelo Departamento 
de Promoção à Saúde do Servidor, da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, 
consistindo de:
14.3.1 Para o cargo de  Condutor de Veículos e Máquinas (Empilhadeira): Exame 
Clínico, Glicemia de Jejum, ECG com laudo, EEG com laudo, Avaliação Oftalmoló-
gica (Teste de  Snellen ),Audiometria Tonal.
14.3.2 Para o cargo de  Assistente Social: Exame Clínico.
14.3.3 Para o cargo de  Engenheiro - Mecânica: Exame Clínico.
14.3.4 Para o cargo de  Especialista em Meio Ambiente (Ecologia): Exame Clínico.
14.3.5 Para o cargo de  Fonoaudiólogo: Exame Clínico. 
14.3.6 Para o cargo de  Terapeuta Ocupacional: Exame Clínico.
14.4 A critério do médico de Saúde Ocupacional doDepartamento de Promoção à Saú-
de do Servidor (DPSS), o candidato poderá ser submetido a exames complementares 
e/ou avaliações especializadas, sempre nos órgãos de saúde do município de Campi-
nas, ou clínicas indicadas pela Instituição, não sendo, nestes casos, emitido parecer de 
avaliação de imediato.
14.5 Os exames complementares e/ou avaliações especializadas deverão ser apresen-
tadas ao DPSS no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de 
solicitação, sob pena de exclusão do Concurso Público.
14.6 Para os fi ns a que se destina, só terá validade o Exame Médico Pré-Admissional 
executado pelos profi ssionais e nos locais indicados ao candidato.
14.7 Não será aceita qualquer avaliação que não as solicitadas pelo Departamento de 
Promoção à Saúde do Servidor.
14.8 O candidato deverá comparecer para o Exame Médico Pré-Admissional na data, 
horário e local determinados pelo Departamento de Promoção à Saúde do Servidor.
14.9 O Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) será emitido com a conclusão de apto 
ou inapto para o cargo pretendido.
14.10 Serão considerados inaptos os candidatos que apresentarem alterações clínicas 
incompatíveis com o cargo pleiteado.
14.11 Será também considerado inapto o candidato que apresentar psicopatologias 
graves, patologias osteomusculares ou quaisquer outras patologias que impeçam o 
exercício da função, seja parcialmente ou integralmente e que possam ser agravadas 
pelo exercício da mesma.
14.12 O candidato participante do Concurso Público, inscrito e confi rmado como pes-
soa com defi ciência pela Junta Médica Ofi cial da Prefeitura Municipal de Campinas, 
será submetido a Exame Médico Pré-Admissional, observando-se a natureza das atri-
buições do cargo, as condições de acessibilidade ao ambiente de trabalho, assim como 
a eventual necessidade da utilização de equipamentos ou acessos, com a fi nalidade de 
verifi car a capacidade física e mental bem como a compatibilidade entre a sua defi ci-
ência e as atribuições do cargo almejadas.
14.13 Será excluído do Concurso Público o candidato que:
a) não agendar o exame médico, conforme estabelecido no item 14.2 deste Capítulo;
b) for considerado inapto no Exame Médico Pré-Admissional;
c) não se apresentar ao Exame Médico Pré-Admissional no local e horário estabele-
cidos;
d) não der continuidade à avaliação, em caso de retorno solicitado;
e) não apresentar, no retorno, os exames complementares e/ou avaliações especializa-
das solicitadas, conforme prevê o item 14.5 deste Capítulo.

 XV - DA NOMEAÇÃO E POSSE 

15.1 A aprovação e classifi cação fi nal no Concurso Público não asseguram ao candi-
dato o direito de ingresso automático no cargo, mas apenas a expectativa de ser nele 
nomeado, fi cando a concretização desse ato condicionada à oportunidade e à conveni-
ência da Administração, durante toda a validade do certame.
15.2 Após a reunião de preenchimento de vagas e a realização do Exame Médico 

Pré-Admissional, o candidato deverá acompanhar diariamente a publicação de sua 
nomeação no Diário Ofi cial do Município.
15.3 De acordo com o artigo 29 da Lei Municipal nº 1.399/55, o candidato deverá 
tomar posse no prazo máximo de 15 (quinze) dias a partir da data de publicação de sua 
nomeação no Diário Ofi cial do Município.
15.3.1 Será excluído do Concurso Público o candidato que não aceitar as condições 
estabelecidas para o exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Campinas e/ou 
recusar a nomeação ou consultado e nomeado, deixar de tomar posse ou de entrar em 
exercício nos prazos estabelecidos pela legislação municipal vigente.
15.3.2 O não cumprimento dos prazos legais para posse e efetivo exercício implicará 
a perda dos direitos legais decorrentes do Concurso Público.
15.4 Para efeitos de comprovação da documentação exigida, só serão válidos os diplo-
mas registrados no órgão competente.
15.5 No momento da posse, o candidato deverá assinar uma declaração de acúmulos 
de cargos, funções e/ou empregos públicos remunerados.
15.6 A Prefeitura Municipal de Campinas, no momento do recebimento dos docu-
mentos para a posse, afi xará foto 3x4 do candidato no Cartão de Autenticação e, na 
sequência, coletará a sua assinatura e a transcrição de frase, para posterior remessa à 
Fundação Carlos Chagas, que emitirá um laudo técnico informando se o empossado é 
a mesma pessoa que realizou as provas do Concurso.
15.7 A falta de comprovação de quaisquer dos requisitos para investidura até a data 
da posse ou a prática de falsidade ideológica em prova documental tornará sem efeito 
o respectivo ato de nomeação do candidato, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.
15.8 Os candidatos que possuírem acúmulo legal de atividades, em cargos e/ou empre-
gos públicos, deverão declarar o  acúmulo e a jornada de trabalho semanal, tendo como 
somatória a carga horária máxima de 64 (sessenta e quatro) horas semanais.
15.9 Em caso de jornada superior a 64 (sessenta e quatro) horas e/ou concomitância de 
horário, o candidato deverá optar por um dos cargos e/ou empregos públicos.
15.10 Em cumprimento ao artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, o candidato 
não poderá receber remuneração superior ao subsídio mensal do Prefeito Municipal. 

 XVI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
  
16.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e 
aceitação das condições do Concurso, tais como se acham estabelecidas neste Edital 
e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos e instruções 
específi cas para a realização do certame, acerca das quais não poderá alegar desco-
nhecimento.
16.2 A legislação com vigência após a data de publicação deste Edital, bem como as 
alterações em dispositivos constitucionais, legais e normativos a ela posteriores não 
serão objeto de avaliação nas provas do Concurso. 
16.3 Todos os cálculos descritos neste Edital, relativos aos resultados das provas, se-
rão realizados com duas casas decimais, arredondando-se para cima sempre que a 
terceira casa decimal for maior ou igual a cinco. 
16.4 O Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data da publica-
ção da homologação do resultado fi nal, podendo ser prorrogado por igual período, a 
critério da Prefeitura Municipal de Campinas.
16.5 O resultado fi nal do concurso, após decididos todos os recursos interpostos, será 
homologado pela Prefeitura Municipal de Campinas e publicado no Diário Ofi cial do 
Município de Campinas.
16.6 Ficarão disponíveis os boletins de desempenho do candidato para consulta por 
meio do CPF e do número de inscrição do candidato, no endereço eletrônico da Funda-
ção Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) na data em que o Edital de Resultado 
for publicado.
16.7 O acompanhamento das publicações, editais, avisos e comunicados referentes ao 
Concurso Público é de responsabilidade exclusiva do candidato. Não serão prestadas 
por telefone informações relativas ao resultado do Concurso Público.
16.8 Não serão fornecidos atestados, declarações, certifi cados ou certidões relativos 
à habilitação, classifi cação ou nota de candidatos, valendo para tal fi m o boletim de 
desempenho disponível no endereço eletrônico da Fundação Carlos Chagas (www.
concursosfcc.com.br), conforme item 16.6 deste Capítulo, bem como a listagem da 
Classifi cação Final publicada no Diário Ofi cial do Município de Campinas.
16.9 Em caso de alteração/correção dos dados pessoais (nome, endereço, telefone para 
contato, sexo, data de nascimento etc.) constantes no Formulário de Inscrição, o can-
didato deverá efetuar a atualização: 
16.9.1 Até o terceiro dia útil após a aplicação das provas, conforme estabelecido no 
item 7.7 do Capítulo VII deste Edital, por meio do site www.concursosfcc.com.br;
16.9.2 Após o prazo estabelecido no item 7.7 do Capítulo VII até a homologação dos 
Resultados, mediante declaração assinada e datada, remetida via Sedex ou Aviso de 
Recebimento (AR), à Fundação Carlos Chagas (Serviço de Atendimento ao Candida-
to - SAC - Ref.: Atualização de Dados Cadastrais/PMCampinas - Av. Prof. Francisco 
Morato, 1565, Jardim Guedala - São Paulo - SP - CEP 05513-900).
16.9.3 As alterações nos dados pessoais quanto ao critério de desempate, somente 
serão consideradas quando solicitadas no prazo estabelecido no item 7.7 do Capítulo 
VII, por fazer parte do critério de desempate dos candidatos.
16.9.4 É responsabilidade do candidato manter seu endereço (inclusive eletrônico) e 
telefone atualizados, até que se expire o prazo de validade do Concurso. Para atualiza-
ção dos dados após a homologação do concurso, o candidato deverá verifi car os pro-
cedimentos sobre as convocações, disponível no link “Concursos e Empregos” (http://
campinas.sp.gov.br/governo/recursos-humanos/procedimentos_convocacoes.pdf) 
16.9.5 A Prefeitura do Município de Campinas e a Fundação Carlos Chagas não se 
responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:
a) endereço eletrônico errado ou não atualizado;
b) endereço residencial errado ou não atualizado;
c) endereço de difícil acesso;
d) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas, decorrentes de infor-
mação errônea de endereço por parte do candidato; e) correspondência recebida por 
terceiros.
16.10 A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova e/ou tornar sem efeito a 
nomeação do candidato, em todos os atos relacionados ao Concurso, quando constata-
da a omissão, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com a fi nalidade de 
prejudicar direito ou criar obrigação.
16.11 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retifi cações, en-
quanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância 
que será mencionada em Edital ou Comunicado a ser publicado no Diário Ofi cial do 
Município.
16.12 Após a homologação ,  as convocações, comunicados e resultados ofi ciais do 
Concurso Público serão publicados,  exclusivamente , no Diário Ofi cial do Município 
de Campinas, que é acessado pela internet, no endereço eletrônico www.campinas.
sp.gov.br/diario-ofi cial.
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16.13 As informações auxiliares sobre a convocação para reunião de preenchimento 
de vagas poderão ser disponibilizadas no sistema de acompanhamento das convoca-
ções, no seguinte endereço: www.campinas.sp.gov.br/empregos_concursos.php, atra-
vés do link “Concursos e Empregos”.
16.14 Decorridos 120 (cento e vinte) dias da homologação do Concurso Público, e não 
se caracterizando óbice administrativo ou legal, é facultada a incineração das provas e 
demais registros escritos, mantendo-se, entretanto, pelo período de validade do Con-
curso, os registros eletrônicos a ele referentes. 
16.15 Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como 
referência o horário ofi cial de Brasília. 
16.16 O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, con-
tado a partir da publicação de sua homologação, em Diário Ofi cial do Município, 
podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.
16.17 A Prefeitura Municipal de Campinas e a Fundação Carlos Chagas não forne-
cerão e não se responsabilizarão por quaisquer cursos, textos e apostilas referentes a 
este Concurso Público, sendo de responsabilidade do candidato a escolha e busca do 
material de estudo.

16.18 Os questionamentos relativos a casos omissos e/ou duvidosos serão julgados 
pela Comissão de Concurso da Prefeitura Municipal de Campinas, conjuntamente 
com a Fundação Carlos Chagas. 

Campinas, 21 de Março de 2016

 Marionaldo Fernandes Maciel 
 Secretário Municipal de Recursos Humanos
 
 ANEXO I 
 ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DOS CARGOS 

As atribuições abaixo descritas poderão ser complementadas e/ou alteradas através da 
lei ou decreto específi co, mesmo posteriormente à homologação deste certame, a cri-
tério da Prefeitura Municipal de Campinas. Qualquer complementação e/ou alteração 
nas atribuições específi cas do cargo/especialidade respeitarão a legislação regulatória 
da respectiva profi ssão. As atribuições eventualmente complementadas e/ou alteradas 
deverão ser executadas por todos os servidores admitidos, em qualquer época, para o 
cargo/especialidade.

 Condutor de Veículos e Máquinas - Empilhadeira:  Organizar a carga, interpretando 
a simbologia das embalagens; carregar, transportar e descarregar materiais e equipa-
mentos, utilizando-se de empilhadeira; armazenar o produto, de acordo com o prazo 
de validade; identifi car características da carga para transporte e armazenamento e 
separar a carga não conforme; realizar manutenção prevista em equipamentos para 
movimentação de cargas; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade 
e proteção ao meio ambiente.

 Assistente Social:  Elaborar, implementar, executar e avaliar estudos, programas, pro-
jetos e políticas sociais junto aos órgãos da administração pública, bem como ativida-
des de caráter educativo, recreativo, cultural e sócio-assistencial. Planejar, coordenar 
e avaliar técnicas, custos e resultados de programas, projetos e serviços em políticas 
sociais nas diferentes áreas de atuação profi ssional, tais como saúde, assistência so-
cial, educação, trabalho, habitação e outras. Realizar abordagens individuais, familia-
res e comunitárias, visando o atendimento às necessidades básicas, defesa e acesso 
aos direitos, benefícios, bens e equipamentos públicos de indivíduos e famílias em 
situação de vulnerabilidade social. Realizar entrevistas e atendimentos sociais, através 
de visitas técnicas, diagnosticando o perfi l social do usuário, realizando encaminha-
mento a equipamentos públicos e prestando orientação social a indivíduos, grupos e à 
população em geral. Atuar na comunidade, identifi cando redes de apoio sociofamiliar 
e comunitário. Promover e organizar a atualização do cadastro de recursos comunitá-
rios, dados e informações referentes à sua área de atuação, identifi cando e articulando 
recursos sociais e fi nanceiros disponíveis. Prestar serviços de âmbito social a indiví-
duos, famílias ou grupos, em tratamento de saúde física e/ou mental, identifi cando, 
diagnosticando e analisando problemas e necessidades materiais e psíquicas, visando 
promover a recuperação e inclusão social. Operar na promoção, assistência, prevenção 
de riscos e agravos à saúde e contribuir na criação e desenvolvimento de espaços de 
controle social, facilitando o acesso e participação do usuário e incentivando as práti-
cas de educação em saúde, sempre dentro de sua área de atuação. Elaborar relatórios 
e pareceres dos trabalhos desenvolvidos e realizar estudos socioeconômicos com os 
usuários para fi ns de benefícios e serviços sociais. Planejar, executar e avaliar pes-
quisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações 
profi ssionais. Prestar assessoria técnica em matéria relacionada às políticas sociais, no 
exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade. Realizar pa-
receres e prestar informações sobre a matéria de Serviço Social. Obedecer à legislação 
federal, estadual e municipal. Atender princípios e diretrizes e legislações vigentes do 
SUAS/SUS, bem como resoluções, normas de trabalho, de biossegurança e da ética 
profi ssional. Executar atividades correlatas e outras tarefas de mesma natureza ou ní-
vel de complexidade, associadas à sua especialidade, obedecendo à regulamentação da 
respectiva categoria profi ssional.

 Engenheiro - Mecânica : Atuar no desenvolvimento, formulação e cumprimento de 
políticas na sua área de trabalho. Planejar, coordenar e executar projetos no âmbito de 
sua atuação profi ssional, assim como acompanhar e comandar atividades necessárias 
para implantá-los. Projetar, calcular e desenhar sistemas, conjuntos mecânicos, com-
ponentes e ferramentas. Implantar atividades de manutenção e inspecionar sistemas 
mecânicos e equipamentos, testando sistemas, componentes e ferramentas. Coordenar 
e assessorar atividades técnicas. Elaborar documentação técnica. Fiscalizar, inspecio-
nar e controlar tecnicamente serviços, equipamentos e/ou empreendimentos, com a 
fi nalidade de verifi car se sua execução obedece ao projeto, às especifi cações e prazos 
estabelecidos, realizando laudos técnicos. Preparar relatórios e pareceres, cumprindo 
todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Obedecer à legislação federal, 
estadual e municipal. Atender princípios, diretrizes e legislações vigentes, bem como 
normas de trabalho, de biossegurança e de ética profi ssional. Executar atividades cor-
relatas e outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à 
sua especialidade, obedecendo à regulamentação da respectiva categoria profi ssional.

 Especialista em Meio Ambiente - Ecologia:  Emitir relatórios e laudos em solicita-
ções de licença ambiental. Monitorar o cumprimento das licenças ambientais, propon-
do sanções e/ou medidas necessárias, visando o cumprimento das normas e legislação 
vigentes; realizar estudos de impacto ambiental; promover estudos, normas, padrões e 
instrumentos de planejamento ambiental; planejar, analisar, coordenar, supervisionar 
e executar projetos relacionados a manejo de fl ora e fauna silvestre e doméstica, geo-

processamento, espaços ambientalmente protegidos, indicadores de sustentabilidade, 
entre outros. Executar atividades correlatas e outras tarefas de mesma natureza ou 
nível de complexidade, associadas à sua especialidade e área de trabalho, obedecendo 
à regulamentação da respectiva categoria profi ssional.

 Fonoaudiólogo:  Desenvolver projetos terapêuticos e ações preventivas, dentro de sua 
área de atuação, em conjunto com a equipe multiprofi ssional. Elaborar diagnósticos 
e prognósticos fonoaudiológicos, utilizando conhecimento técnico específi co, quanto 
aos distúrbios da comunicação, avaliando e reabilitando as alterações na audição, voz, 
linguagem oral e escrita, motricidade oral e deglutição. Acompanhar a evolução clínica 
do usuário, defi nindo indicadores do tratamento ou ação, dar devolutiva da avaliação 
e conduta terapêutica, elaborar processo de alta e realizar perícias. Realizar exames e 
avaliações pré, peri e pós-operatórios. Esclarecer procedimentos realizados, orientar e 
capacitar os usuários, cuidadores e familiares. Apoiar a equipe de referência na iden-
tifi cação e no monitoramento dos usuários em situação de risco. Realizar atendimento 
individual e visita domiciliar para usuários e/ou familiares específi cos, desenvolvendo 
a clínica ampliada, de acordo com o projeto terapêutico singular desenvolvido pela 
equipe. Estabelecer plano diagnóstico e terapêutico, sempre que possível, em parceria 
com a equipe local, sobretudo para casos de maior risco/vulnerabilidade, utilizando-se 
de protocolos institucionalmente reconhecidos. Realizar atividades de matriciamento 
da equipe, incluindo discussão de casos, atendimentos conjuntos e em parceria com 
outros equipamentos da saúde e participando de diagnósticos interdisciplinares dife-
renciais. Solicitar e articular os recursos necessários à atenção integral dos usuários 
para minimizar danos à sua saúde, considerando também os recursos existentes na 
comunidade. Organizar e elaborar material de apoio para avaliação e terapia dos usu-
ários. Elaborar e analisar laudos, pareceres, atestados e relatórios relativos à sua área 
de atuação. Realizar ações individuais e coletivas na assistência, vigilância, educação 
em saúde e qualidade de vida. Desenvolver ações de vigilância em saúde de baixa, 
média e alta complexidade nas áreas ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do 
trabalhador. Obedecer à legislação e os protocolos assistenciais de âmbito federal, 
estadual e municipal. Atender Princípios e Diretrizes e legislações vigentes do SUS, 
bem como resoluções, normas de trabalho e de biossegurança. Executar atividades 
correlatas e outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à 
sua especialidade, obedecendo à regulamentação da respectiva categoria profi ssional.

 Terapeuta Ocupacional : Desenvolver projetos terapêuticos, dentro da sua área de 
atuação, em conjunto com a equipe multiprofi ssional. Elaborar diagnósticos, trata-
mentos e prognósticos terapêutico ocupacionais de usuários, utilizando procedimentos 
específi cos de terapia ocupacional e ortóptica. Estabelecer plano terapêutico ocupa-
cional, acompanhar sua evolução, dar devolutiva da avaliação e conduta terapêutica, 
elaborar processo de alta e realizar perícia. Estabelecer procedimentos de interven-
ção/tratamento do usuário e realizar procedimentos de habilitação e de reabilitação. 
Prescrever, desenvolver e adaptar órteses, próteses, adaptações e produtos assistivos 
e treinar o paciente na sua correta utilização, operando instrumentos e equipamen-
tos de trabalho. Avaliar funções manuais, corporais, psíquicas e psicossociais do pa-
ciente, além das respectivas condições para o desempenho ocupacional. Esclarecer 
procedimentos realizados, orientar e capacitar os usuários, cuidadores e familiares. 
Apoiar a equipe de referência na identifi cação e no monitoramento dos usuários em 
situação de risco. Realizar atendimento individual e visita domiciliar para usuários e/
ou familiares específi cos, desenvolvendo a clínica ampliada, de acordo com o projeto 
terapêutico singular desenvolvido pela equipe. Realizar atividades de matriciamento 
da equipe, incluindo discussão de casos, atendimentos conjuntos e em parceria com 
outros equipamentos da saúde, participando de diagnósticos interdisciplinares dife-
renciais. Realizar ações individuais e coletivas na assistência, vigilância, educação em 
saúde e qualidade de vida. Elaborar e analisar laudos, pareceres, atestados e relatórios 
relativos à sua área de atuação. Desenvolver ações de vigilância em saúde de baixa, 
média e alta complexidade nas áreas ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do 
trabalhador. Obedecer à legislação e os protocolos assistenciais de âmbito federal, 
estadual e municipal. Atender Princípios e Diretrizes e legislações vigentes do SUS, 
bem como resoluções, normas de trabalho e de biossegurança. Executar atividades 
correlatas e outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à 
sua especialidade, obedecendo à regulamentação da respectiva categoria profi ssional.

 ANEXO II 
 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

OBSERVAÇÕES: Considerar-se-á a legislação vigente até a data da publicação do 
Edital de Abertura de Inscrições. 

 CONDUTOR DE VEÍCULOS E MÁQUINAS - EMPILHADEIRA 
 CONHECIMENTOS GERAIS 
 Língua Portuguesa:  Ortografi a. Acentuação gráfi ca. Concordância nominal e verbal. 
Regência nominal e verbal. Ocorrência da crase. Pontuação. Interpretação de texto.
 Matemática e Raciocínio Lógico:  Números inteiros e racionais: operações (adição, 
subtração, multiplicação, divisão); múltiplos e divisores de números naturais; proble-
mas. Frações e operações com frações. Números e grandezas proporcionais: razões 
e proporções; divisão em partes proporcionais; regra de três simples; porcentagem e 
problemas. Sistema métrico: medidas de tempo e volume. Estrutura lógica de relações 
arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fi ctícios; deduzir novas informa-
ções das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura 
daquelas relações.
 Legislação/Atualidades:  Estatuto do Servidor Público de Campinas - Lei Municipal 
nº 1.399/55 (Artigo 15 e Artigos 182 a 204). Decreto Municipal nº 15.514/06, que 
dispõe sobre o Programa de Avaliação Probatória do Servidor. Manual de Ética da Pre-
feitura Municipal de Campinas (acessado pelo endereço http://www.campinas.sp.gov.
br/arquivos/manual_etica.pdf).
Matérias relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais ocorridos no Brasil, vei-
culadas nos últimos 12 (doze) meses anteriores à data de realização da prova, em 
meios de comunicação de massa, como jornais, rádios, internet e televisão. 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
Tipos e características de empilhadeiras. Sinalização na operação de empilhadeiras. 
Acessórios de elevação de cargas. Inspeções diárias de empilhadeiras. Conhecimen-
tos elementares de mecânica de empilhadeiras. Serviços corriqueiros de manutenção: 
troca de fusíveis, lâmpadas, acessórios simples correção do nível dos fl uidos (óleos 
lubrifi cantes, líquido de arrefecimento do motor etc.), lubrifi cação, abastecimento de 
combustível etc. Noções de acidente e incidente, causas de acidentes, medidas preven-
tivas contra ocorrência de acidentes. Primeiros socorros. Atitudes seguras e inseguras. 
Recomendações de segurança para operação de empilhadeiras. Uso de Equipamentos 
de Proteção Individual. Noções de movimentação de mercadorias. Arranjo físico de 
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armazéns infl uenciando no armazenamento de materiais. 

 ASSISTENTE SOCIAL 
 CONHECIMENTOS GERAIS 
 Língua Portuguesa:  Interpretação de texto. Ortografi a ofi cial. Acentuação gráfi ca. 
Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, ad-
vérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e fi gurado das palavras.
 Legislação/Atualidades : Constituição da República Federativa do Brasil: dos direi-
tos e deveres individuais e coletivos; dos direitos sociais; da seguridade social; da 
família, da criança, do adolescente, do idoso e do defi ciente físico. Código de Ética 
do Assistente Social - Lei 8.662/93 de Regulamentação da Profi ssão (Aprovado em 
13/03/1993, com alterações introduzidas pelas Resoluções CFESS nº 290/94, 293/94, 
333/96 e 594/11. Condições éticas técnicas do exercício profi ssional do Assistente 
Social (Resolução CFESS Nº 493/2006). Estatuto do Servidor Público de Campinas 
- Lei Municipal nº 1.399/55 (Artigo 15 e Artigos 182 a 204). Decreto Municipal nº 
15.514/06, que dispõe sobre o Programa de Avaliação Probatória do Servidor. 
Matérias relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais ocorridos no Brasil e 
no mundo, veiculadas nos últimos 12 (doze) meses anteriores à data de realização da 
prova, em meios de comunicação de massa, como jornais, rádios, internet e televisão. 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
Pobreza e desigualdade social no Brasil. Exclusão social. Vulnerabilidade e risco so-
cial. Seguridade Social Brasileira. Política de Previdência Social Brasileira. Legisla-
ção que regulamenta a profi ssão de Assistente Social. Regulamentações do CFESS 
sobre o trabalho profi ssional. Gestão social e de fi nanciamento das políticas públicas. 
Gestão de benefícios e transferência de renda. Participação e controle social: relações 
institucionais com a sociedade. Sistemas de Informação e Territorialização. A inter-
venção dos assistentes sociais na implementação de políticas sociais públicas, nos 
campos de atuação com temáticas em família, criança e adolescente, idosos, pessoas 
com defi ciência, população em situação de rua (adultos, crianças e adolescentes); tra-
balho infantil; exploração sexual; violência e abuso sexual da criança e adolescente, 
gênero, raça, etnia e diversidade na implementação de políticas sociais públicas. Uso 
abusivo do álcool e outras drogas: questões culturais e psicossociais. Lei Orgânica 
da Assistência Social (LOAS). Política Nacional de Assistência Social e regulamen-
tações correlatas. Sistema Único de Assistência Social - SUAS. Sistema Único de 
Saúde - SUS (Lei Nº 8.080/1990): artigos 2º a 7º, artigos 16 e 19-I e as alterações vi-
gentes. Norma Operacional Básica do SUAS - NOB/SUAS. Lei nº 11.340/2006 (“Lei 
Maria da Penha”). Estatuto da Criança e do Adolescente (e suas atualizações), Lei 
nº 11.340/2006 (“Lei Maria da Penha”). Estatuto da Juventude. Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo (SINASE). Política Nacional do Idoso. Estatuto do Ido-
so. Política Nacional para Integração da Pessoa com Defi ciência. Estatuto da Pessoa 
com Defi ciência (Lei nº 13.146/2015). Plano Nacional de Promoção, proteção e defesa 
dos direitos de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária. Planeja-
mento e Avaliação de planos, programas e projetos sociais. Estratégias e técnicas de 
intervenção: abordagem individual, em grupos, em redes e com famílias. Elaboração 
de estudo social, relatório, laudo e parecer. Serviço Social como trabalho e atuação 
interdisciplinar e intersetorial. Trabalho social no território. Trabalho social em pro-
gramas e projetos de habitação.

 ENGENHEIRO - MECÂNICA   
 CONHECIMENTOS GERAIS 
 Língua Portuguesa:  Interpretação de texto. Ortografi a ofi cial. Acentuação gráfi ca. 
Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, ad-
vérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e fi gurado das palavras.
 Matemática e Raciocínio Lógico:  Números inteiros e racionais: operações (adição, 
subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação); expressões numéricas; 
múltiplos e divisores de números naturais; problemas. Relação entre grandezas: tabe-
las, gráfi cos e fórmulas. Razões e proporções; divisão em partes proporcionais; regra 
de três simples e composta; porcentagem e problemas. Juros simples e compostos. 
Sistemas usuais de medidas. Equações do 1º e do 2º grau; sistemas de equações. No-
ções de contagem, probabilidade e estatística. Estrutura lógica de relações arbitrárias 
entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fi ctícios; deduzir novas informações das 
relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas 
relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio 
verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, 
formação de conceitos, discriminação de elementos. Compreensão do processo lógi-
co que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões 
determinadas.
 Legislação/Atualidades:  Noções da legislação ambiental e das normas de segurança 
do trabalho. Estatuto do Servidor Público de Campinas - Lei Municipal nº 1.399/55 
(Artigo 15 e Artigos 182 a 204). Manual de Ética da Prefeitura Municipal de Campi-
nas (acessado pelo endereço http://www.campinas.sp.gov.br/arquivos/manual_etica.
pdf ). Decreto Municipal nº 15.514/06, que dispõe sobre o Programa de Avaliação 
Probatória do Servidor. 
Matérias relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais ocorridos no Brasil e 
no mundo, veiculadas nos últimos 12 (doze) meses anteriores à data de realização da 
prova, em meios de comunicação de massa, como jornais, rádios, internet e televisão. 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Lei Municipal nº9.953/98 (instalação e funcionamento dos elevadores e escadas ro-
lantes). Decreto Municipal nº15617/2006 (regulamenta a Lei Municipal nº9.953/98 
e dá outras providências).  Normas Regulamentadoras:  NBR NM 207/99  - Eleva-
dores de Passageiros - Requisitos de Segurança para Construção e Instalação;  NBR 
16042/13  - Elevadores de Passageiros - Requisitos de Segurança para Construção e 
Instalação de Elevadores sem casa de máquinas;  NBR 16083/12  - Manutenção de 
Elevadores, Escadas Rolantes e Esteiras - Requisitos para Instruções de Manutenção; 
 NM 313/07  Elevadores de passageiros - Requisitos de segurança para construção e 
instalação - Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas, incluindo pes-
soas com defi ciência;  NBR 5410/05  - Instalações elétricas de baixa tensão;  NR 10  
- Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;  NBR 6327/06  - Cabos de aço 
para uso geral - Requisitos mínimos. NBR-5666 - Elevadores Elétricos - Terminolo-
gia.  NBR-5665  - Cálculo de Tráfego nos Elevadores - Procedimento;  NBR 9050  - 
Acessibilidade a edifi cações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos ; NBR-NM 
195  - Projeto, Fabricação e Instalação de Escadas Rolantes e Esteiras Rolantes - Pro-
cedimento. Sistemas de transportes vertical e horizontal (elevadores, monta-cargas, 
escadas e esteiras rolantes). Mecanismos. Sistemas Articulados. Trem de Engrena-

gens. Cinemática e Dinâmica de Mecanismos. Especifi cação de Materiais e serviços.
Resistência dos Materiais e ensaios mecânicos. Tensão e Deformação. Engrenagens. 
Rolamentos. Juntas Soldadas. Vibrações Mecânicas. Eletricidade. Análise de circuitos 
em regime permanente. Medidas de tensões, correntes e resistência. Medida de potên-
cia. Controle de motores elétricos. Dinâmica dos acionamentos com motores elétricos. 
Princípios de Transmissão de Calor. Aquecimento, ventilação e regimes de serviço de 
motores elétricos. Escolha de motores elétricos. Sistemas de prevenção e combate a 
incêndio (detecção, alarme e combate).Operação e funcionamento de grupo geradores 
elétricos acionados por mci. Programação, Controle e Acompanhamento de Obras. 
Planejamento e cronograma físico-fi nanceiro - PERT-CPM.Noções sobre orçamento e 
composição de custos. Acompanhamento e aplicação de recursos (vistorias, emissão 
de laudos, emissão de faturas, controle de materiais). Mecânica dos Fluídos.Projeto e 
dimensionamento de elementos de máquinas. Transmissão por correias e engrenagens. 
Informática aplicada à engenharia mecânica. Conceitos de manutenção preditiva, pre-
ventiva e corretiva de equipamentos e instalações. Licitações e contratos relativos às 
obras e serviços de engenharia. Fundamentos de Gerenciamento de Projetos. Noções 
de AutoCad. 

 ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE (ECOLOGIA)   
 CONHECIMENTOS GERAIS 
 Língua Portuguesa:  Interpretação de texto. Ortografi a ofi cial. Acentuação gráfi ca. 
Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, ad-
vérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e fi gurado das palavras.
 Legislação  /Atualidades:   Meio Ambiente:  Sistema Nacional de Meio Ambiente - 
SISNAMA. Dos instrumentos da política nacional e estadual do meio ambiente.  Meio 
Ambiente Em Campinas:  Atribuições do Município; Estudos e Projetos; Banco de 
Áreas Verdes, Plano Municipal de Recursos Hídricos, Plano Municipal do Verde, 
Plano Municipal de Educação Ambiental   (Fonte:     www.campinas.sp.gov.br/governo/
meio-ambiente    ).  Legislação Federal: Lei nº 12.651/2012,  que institui o Código Flo-
restal.  Lei nº 11.428/2006,  que Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nati-
va do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências.  Lei nº 9.  985/2000 , que institui 
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza.  Lei nº 4.  340/2002 , 
que regulamenta artigos da Lei 9.985/2000.  Legislação Estadual: Lei nº 9.509 de 
20/03/1997 , que dispõe sobre a Política Estadual do Meio ambiente, seus fi ns e meca-
nismos de formulação e aplicação.  Lei nº 13.550/2009,  que Dispõe sobre a utilização 
e proteção da vegetação nativa do Bioma Cerrado no Estado, e dá providências corre-
latas.  Resolução SMA nº 32 de 03/04/2014 , que estabelece as orientações, diretrizes 
e critérios sobre restauração ecológica no Estado de São Paulo, e dá providências 
correlatas.  Legislação Municipal: Lei Orgânica do Município de Campinas:  Ar-
tigos 186 a 203.  Lei n° 10.850 de 07/06/2001 ,que cria a Área de Proteção Ambiental 
- APA - do Município de Campinas, regulamenta o uso e ocupação do solo e o exer-
cício de atividades pelo setor público e privado.  Decreto nº 16.974 de 04/02/2010 , 
que dispõe sobre a criação do Banco de Áreas Verdes do Município de Campinas, no 
âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Campinas e altera o Decreto Nº 
16.274, de 03 de julho de 2008.  Decreto nº 18.859 de 21/09/2015,  que dispõe sobre 
a compensação ambiental relativa a critérios de plantios e obrigações acessórias em 
áreas verdes do município de campinas e dá outras providências. Manual de Ética 
da Prefeitura Municipal de Campinas (disponível no endereço http://www.campinas.
sp.gov.br/arquivos/manual_etica.pdf). Matérias relacionadas a fatos ambientais, polí-
ticos, econômicos e sociais ocorridos no Brasil e no mundo, veiculadas nos últimos 12 
(doze) meses anteriores à data de realização da prova, em meios de comunicação de 
massa, como jornais, rádios, internet e televisão. 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Conceitos ecológicos fundamentais: População, Comunidade, Ecossistema, Biosfe-
ra, Habitat e nicho ecológico, Biociclos, Biomas, Ecótono. Energia no ecossistema: 
Cadeias e teias alimentares, Pirâmides ecológicas, Produtividade. Ciclos biogeoquí-
micos. Dinâmica da Comunidade: Sucessão ecológica. Dinâmica populacional: den-
sidade populacional, potencial biótico e resistência do meio, fatores que regulam o 
crescimento populacional. A biosfera agredida: poluição (poluição do ar, poluição da 
água e a eutrofi zação), Efeito estufa, Inversão térmica, Chuva ácida, CFCs e o buraco 
na Camada de Ozônio. Fitogeografi a brasileira: Divisão ecológica do Brasil. Recu-
peração de áreas degradadas (conceitos, métodos e técnicas). Processo de criação, 
planejamento e gestão de unidades de conservação, zona de amortecimento, conselhos 
gestores e planos de manejo. Fragmentação, efeito de borda, perda de biodiversidade, 
corredores ecológicos, dispersão de fauna e fl ora, trocas genéticas, conservação e ma-
nejo de populações, ecologia de paisagem, manejo de espécies exóticas. Processos de 
elaboração de Plano municipal daMata Atlântica.
  
 FONOAUDIÓLOGO   
 CONHECIMENTOS GERAIS 
 Língua Portuguesa:  Interpretação de texto. Ortografi a ofi cial. Acentuação gráfi ca. 
Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, ad-
vérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e fi gurado das palavras.
 Políticas de Saúde/Atualidades:  SUS - Princípios e Diretrizes. Política Nacional de 
Humanização do SUS. Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil. Arts. 196 a 200 
da Constituição Federal. Lei Federal nº 8080, de 19/09/1990. Lei federal nº 8142, de 
28/12/1990. Programa de Saúde de Família. Trabalho em equipe multiprofi ssional. 
Estatuto do Servidor Público de Campinas - Lei Municipal nº 1.399/55 (Artigo 15 e 
Artigos 182 a 204). Manual de Ética da Prefeitura Municipal de Campinas (acessado 
pelo endereço http://www.campinas.sp.gov.br/arquivos/manual_etica.pdf). Decreto 
Municipal nº 15.514/06, que dispõe sobre o Programa de Avaliação Probatória do 
Servidor. 
Matérias relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais ocorridos no Brasil e 
no mundo, veiculadas nos últimos 12 (doze) meses anteriores à data de realização da 
prova, em meios de comunicação de massa, como jornais, rádios, internet e televisão. 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Programa de Saúde de Família. Trabalho em equipe multiprofi ssional. Código de ética 
da Fonoaudiologia. Fonoaudiologia na saúde pública. Abordagem do desenvolvimen-
to humano. Crescimento e desenvolvimento das estruturas e funções dos órgãos fono-
articulatórios. Comunicação verbal e não verbal. Linguagem e comunicação no Idoso. 
Alterações de memória no idoso. Dominância cerebral e linguagem. Classifi cação, 
avaliação e tratamentos das afasias. Reabilitação nas seguintes patologias: acidente 
vascular cerebral, doenças da unidade motora, doenças degenerativas do sistema ner-
voso central, neoplasias. Diagnóstico e reabilitação do défi cit auditivo; audiologia; 
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processamento auditivo central. Avaliação e tratamento dos distúrbios da deglutição 
na população neonatal, pediátrica e adulta/disfalgia. Gagueira. Respiração: tipo, capa-
cidade, coordenação pneumofônica. Ressonância. Avaliação da motricidade oral. Dis-
túrbio articulatório. Fissuras. Paralisia cerebral. Avaliação e tratamento das disfonias. 
Fonoaudiologia escolar. 
  
 TERAPEUTA OCUPACIONAL   
 CONHECIMENTOS GERAIS 
 Língua Portuguesa:  Interpretação De Texto. Ortografi a Ofi cial. Acentuação Gráfi ca. 
Pontuação. Classes De Palavras: Substantivo, Adjetivo, Numeral, Pronome, Verbo, 
Advérbio, Preposição E Conjunção: Emprego E Sentido Que Imprimem Às Relações 
Que Estabelecem. Vozes Verbais: Ativa E Passiva. Concordância Verbal E Nominal. 
Regência Verbal E Nominal. Sinônimos E Antônimos. Sentido Próprio E Figurado 
Das Palavras.
 Políticas de Saúde/Atualidades:  SUS - Princípios e Diretrizes. Política Nacional de 
Humanização do SUS. Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil. Arts. 196 a 200 
da Constituição Federal. Lei Federal nº 8080, de 19/09/1990. Lei federal nº 8142, de 
28/12/1990. Programa de Saúde de Família. Trabalho em equipe multiprofi ssional. 
Estatuto do Servidor Público de Campinas - Lei Municipal nº 1.399/55 (Artigo 15 e 
Artigos 182 a 204). Manual de Ética da Prefeitura Municipal de Campinas (acessado 
pelo endereço http://www.campinas.sp.gov.br/arquivos/manual_etica.pdf). Decreto 
Municipal nº 15.514/06, que dispõe sobre o Programa de Avaliação Probatória do 
Servidor. 
Matérias relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais ocorridos no Brasil e 
no mundo, veiculadas nos últimos 12 (doze) meses anteriores à data de realização da 
prova, em meios de comunicação de massa, como jornais, rádios, internet e televisão. 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Código de Ética do Terapeuta Ocupacional. Conceitos básicos da terapia ocupacional 
socioterápica. Políticas de Saúde Mental e referentes à saúde das pessoas portadoras 
de defi ciência. O papel das unidades extra-hospitalares (Unidades Básicas de Saúde), 
centro de convivência hospitais-dia e centros de referência diante da questão da não 
internação do paciente psiquiátrico e da não institucionalização da pessoa portadora 
de defi ciência física, sensorial e/ou mental. A ação do terapeuta ocupacional na emer-
gência psiquiátrica, enfermarias psiquiátricas e em hospitais gerais. Noções básicas 
de psicopatologias. Psicodinâmica nas fármaco-dependências. Psicoses. Histórico da 
Terapia Ocupacional. Situação de violência (identifi cação e procedimentos).Terapia 
Ocupacional no tratamento das fármaco-dependências. A utilização de grupos de ati-
vidades. Terapia Ocupacional e reabilitação psicossocial. Terapia Ocupacional e saúde 
do trabalhador.  
 
 ANEXO III 
 REQUERIMENTO PARA ISENÇÃO - DOADOR DE SANGUE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

CONCURSO PÚBLICO - CARGOS DIVERSOS (EDITAL 04/2016)

REQUERIMENTO PARA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR DE INSCRIÇÃO NA CONDIÇÃO 
DE DOADOR DE SANGUE

NOME: _________________________________________________________________________________
RG: ________________________________________

CARGO: _____________________________________________________________________________

SOLICITO ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR DA INSCRIÇÃO REFERENTE AO CONCURSO 
PÚBLICO CARGOS DIVERSOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, CONFORME CAPÍ-
TULO V - DAS INSCRIÇÕES.

ENVIO ANEXO A ESTE FORMULÁRIO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
01 CÓPIA, AUTENTICADA DE CADA UM DOS COMPROVANTES DE DOAÇÃO DE SANGUE, REA-
LIZADOS NO PERÍODO DE 30/09/2014 A 30/03/2016, CONFORME ABAIXO:

DATA DO COMPROVANTE 1: ______/______/______

DATA DO COMPROVANTE 2: ______/______/______

DATA DO COMPROVANTE 3: ______/______/______

ATESTO SEREM VERÍDICAS AS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE FORMULÁRIO 
E TENHO CIÊNCIA DE QUE, CASO SEJA INDEFERIDA ESTA SOLICITAÇÃO, DEVEREI EFETUAR O 
PAGAMENTO DO VALOR DA INSCRIÇÃO, CONFORME DESCRITO NO CAPÍTULO IV - ITEM 4.3.

DATA LIMITE PARA PAGAMENTO DO VALOR DA INSCRIÇÃO: 25/04/2016

DATA: ______/______/______

ASSINATURA

 
 ANEXO IV 
 DOCUMENTOS A SEREM EXIGIDOS NO ATO DA POSSE (*) 
  
  
- Certidão de Nascimento (quando for solteiro);
- Certidão de Casamento;
- Certidão de Óbito (viúvo);
- Carteira de Trabalho e Previdência Social;
- Comprovante de endereço com o CEP;
- Título de Eleitor com a  Certidão de quitação eleitoral , emitida pelo site do Tribunal 
Regional Eleitoral (  www.tre-sp.gov.br  );
- Carteira de Identidade (R.G.), emitida nos últimos 10 (dez) anos;
- C.P.F. (Cadastro Pessoa Física);
- Certifi cado de Reservista ou Carta Patente (para o sexo masculino);
- Comprovante de PIS ou PASEP; (caso não possua o cartão, procurar qualquer Agên-

cia da CEF ou Banco do Brasil e solicitar ao atendente o Extrato de Cadastro do PIS 
ou PASEP.  (Favor NÃO trazer o Cartão Cidadão); 
- 01 foto 3x4 recente;
- Carteira do Conselho Regional, quando houver (ver categoria e relação de docu-
mentos no site (*)), bem como documentos listados no item 2.1, do Capítulo II deste 
Edital;
- Carteira de vacinação e CPF dos fi lhos menores de 18 (dezoito) anos 
-  Atestado de Antecedentes Criminais da Polícia Federal  (pode ser obtido junto ao 
site  www.dpf.gov.br  ); 
-  Atestado de Antecedentes Criminais da Polícia Estadual,  do Estado onde tenha 
residido nos últimos 05 anos. Para os residentes no Estado de São Paulo, o documento 
pode ser obtido junto ao site  www.ssp.sp.gov.br . Para portadores de RG de outros 
Estados e que residam no Estado de São Paulo requerer pessoalmente nos postos do 
 Poupatempo ;
-  Certidão de Distribuição dos Foros Cíveis, Fiscais, Criminais e dos Juizados Es-
peciais  Federais Criminais Adjuntos   (pode ser obtido junto ao site  www.jfsp.jus.br  ) ;
 -   1-Certidão Estadual de Distribuições Cíveis ( Ações Cíveis, Família e Secessões, 
Execuções Fiscais e Juizados Especiais Cíveis) e;   
-  2-Certidão Estadual de Distribuições Criminais ( Ações Criminais)     -        para os nas-
cidos anterior a 01/01/1969 solicitar as certidões no Fórum da cidade em que reside, 
(Campinas - Cidade Judiciária, Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300 Jd. 
Sta. Cândida).     E aos nascidos à partir de 01/01/1969 solicitar junto ao site:   www.
tjsp.jus.br.
  
 OBSERVAÇÕES  :  
 -  Não serão aceitas quaisquer declarações ou requerimentos de redução de jornada.
- Os atestados e Certidões apresentados deverão ser somente os originais e estar dentro 
do prazo de validade de 3 (três) meses.
- Além dos documentos listados acima, a Prefeitura Municipal de Campinas poderá (à 
época da posse) em razão da regulamentação municipal, solicitar outros documentos, 
podendo ser revogada a nomeação do candidato que não os apresentar.
- Em caso de acúmulo público, nas hipóteses previstas no Art. 37, incisos XVI e XVII 
da Constituição Federal, necessário entregar declaração de horário dos dois vínculos 
(Prefeitura e órgão público em que atua).

 (*) obs.: A   relação completa dos documentos estará disponível no link “CONCUR-
SOS E EMPREGOS” (  http://www.campinas.sp.gov.br/empregos_concursos.php  ) logo 
após a homologação do concurso. 

ANEXO V 
 CRONOGRAMA PREVISTO

EVENTOS – CONCURSO PÚBLICO 04/2016 (CARGOS DIVERSOS) DATAS PRE-
VISTAS

PUBLICAÇÃO DA COMISSÃO 15/03/2016
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 22/03/2016

PERÍODO DAS INSCRIÇÕES 23/03/2016 A 
25/04/2016

PERÍODO DE SOLICITAÇÃO PARA ISENÇÃO DO VALOR DE INSCRIÇÃO 23/03/2016 A 
30/03/2016

DIVULGAÇÃO DA CONSULTA INDIVIDUAL DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO 
DEFERIDAS E INDEFERIDAS, NO SITE DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS 06/04/2016

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E DIVULGAÇÃO NO SITE DA FUNDAÇÃO 
CARLOS CHAGAS DO RESULTADO DA ANÁLISE DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DO 
PAGAMENTO DO VALOR DA INSCRIÇÃO, APÓS RECURSOS

18/04/2016

PRAZO DE INSCRIÇÃO PARA OS CANDIDATOS QUE TIVERAM O INDEFERIMEN-
TO DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR DA INSCRIÇÃO

18/04/2016 A 
25/04/2016

ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES PELA INTERNET 25/04/2016
DATA LIMITE PARA POSTAGEM DO LAUDO MÉDICO PELOS CANDIDATOS COM 
DEFICIÊNCIA E SOLICITAÇÕES ESPECIAIS PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS 25/04/2016

PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL, DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS 
PROVAS OBJETIVAS 16/05/2016

APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 22/05/2016
DIVULGAÇÃO DOS GABARITOS NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (À PARTIR 
DAS 8H00) E NO SITE DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS (A PARTIR DAS 17H, 
JUNTO COM A DIVULGAÇÃO DAS PROVAS NO SITE)

24/05/2016

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS 
OBJETIVAS E DO RESULTADO DOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA A 
APLICAÇÃO DAS PROVAS E CONTRA OS GABARITOS + REPUBLICAÇÃO DOS 
GABARITOS (CASO SEJA NECESSÁRIO)

04/07/2016

DIVULGAÇÃO, NO SITE DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, DAS RESPOSTAS DAS 
DECISÕES DOS RECURSOS 04/07/2016

VISTA DAS FOLHAS DE RESPOSTAS DAS PROVAS OBJETIVAS 04/07/2016 A 
06/07/2016

PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL, DO EDITAL DE RESULTADO, APÓS RECUR-
SOS, E CONVOCAÇÃO PARA A 2ª ETAPA - PROVA DE TÍTULOS (PARA O CARGO 
DE ASSISTENTE SOCIAL) E PARA A 2ª ETAPA – PROVA PRÁTICA PARA CONDUTO-
RES DE VEÍCULOS – EMPILHADEIRA

21/07/2016

APLICAÇÃO DA PROVA PRÁTICA (SOMENTE PARA CONDUTOR DE VEÍCULOS E 
MÁQUINAS – EMPILHADEIRA) 31/07/2016

PRAZO PARA ENVIO DOS TÍTULOS (SOMENTE PARA O CARGO DE ASSISTENTE 
SOCIAL)

25/07/2016 A 
27/07/2016

PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE PRELIMINAR RESULTADO DA 2ª ETAPA - PROVA 
DE TÍTULOS (ASSISTENTE SOCIAL) E DA PROVA PRÁTICA PARA CONDUTOR DE 
VEÍCULOS E MÁQUINAS – EMPILHADEIRA 16/08/2016

PUBLICAÇÃO, EM DIÁRIO OFICIAL E NO SITE DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, 
DO RESULTADO FINAL E DOS RECURSOS INTERPOSTOS QUANTO AO RESULTA-
DO DA PROVA DE TÍTULOS (PARA ASSISTENTE SOCIAL) E DA PROVA PRÁTICA 
(PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS – EMPILHADEIRA)

31/08/2016

DIVULGAÇÃO, NO SITE DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, DAS RESPOSTAS DAS 
DECISÕES DOS RECURSOS 31/08/2016

HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO 06/09/2016

 
 Campinas, 21 de março de 2016 

 MARIONALDO FERNANDES MACIEL 
 Secretário Muncipal de Recursos Humanos 

  

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
 CONCURSO PÚBLICO - PROCURADOR - EDITAL Nº 05/2016 

 A Prefeitura Municipal de Campinas torna pública a realização de Concurso Público 
para provimento de cargo público efetivo de Procurador, sob o regime estatutário, de 



48 Campinas, quinta-feira, 24 de março de 2016Diário Ofi cial do Município de Campinas

acordo com o disposto neste Edital e seus Anexos, nas Leis Municipais nº 12.985, de 
28 de junho de 2007 e nº 14.306, de 03 de julho de 2012 e no Decreto Municipal nº 
16.779, de 21 de setembro de 2009.

 I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
  
1.1  O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Fundação Carlos Cha-
gas, obedecidas às normas deste Edital, cujas atribuições ultimam-se com a publicação 
do ato que homologa o resultado fi nal do concurso.
1.1.1 O Concurso Público destina-se a selecionar candidatos para provimento de car-
gos vagos de Procurador e daqueles que vierem a vagar ou a serem criados no prazo de 
validade do presente certame, conforme tabela do Capítulo II deste Edital.
1.1.2 Cabe à Prefeitura Municipal de Campinas o direito de convocar os candida-
tos classifi cados em número estritamente necessário, desde que haja disponibilidade 
orçamentária, não havendo, portanto, obrigatoriedade do aproveitamento total dos 
aprovados.
1.2 O candidato classifi cado poderá ser convocado para ocupar cargo efetivo em qual-
quer unidade da Prefeitura Municipal de Campinas, obedecendo  exclusivamente  aos 
critérios das necessidades específi cas da Municipalidade e o relevante interesse pú-
blico.
1.2.1 O candidato empossado deverá prestar serviços no local e horário estabelecidos, 
obedecida à carga horária semanal e o horário de trabalho diário, ambos determinados 
pela Administração Municipal.
1.2.2 O horário e o local de trabalho poderão ser alterados a qualquer momento, a 
critério exclusivo do serviço público.
1.3 A supervisão, fi scalização e acompanhamento do Concurso Público serão reali-
zados pelas Comissões Organizadora e Fiscalizadora do certame, indicadas pela Pre-
feitura Municipal de Campinas, cujos integrantes tiveram seus nomes publicados no 
Diário Ofi cial do Município de Campinas, em 15/03/2016.
1.4 Constam deste Edital os seguintes anexos:  
Anexo I - Conteúdo Programático
Anexo II - Requerimento para isenção de pagamento da inscrição - Doador de Sangue
Anexo III - Documentos a serem exigidos no Ato da Posse
Anexo IV - Cronograma Previsto  
  
 II - DO CARGO  
  
2.1O cargo de Procurador será regido pelo Regime Jurídico Estatutário, conforme 
informações estabelecidas neste Edital e de acordo com a legislação específi ca.
2.1.2O código de opção, o cargo, a escolaridade/pré-requisitos, o número de vagas 
previstas, o salário mensal e jornada semanal de trabalho são os especifi cados a seguir.

 VALOR DA INSCRIÇÃO:  R$ 120,00 (cento e vinte reais) 

CÓDIGO 
DO CAR-

GO
CARGO

ESCOLARI-
DADE/PRÉ-

-REQUISITOS 
(A SEREM 

COMPROVA-
DOS NO ATO 
DA POSSE)

TOTAL DE 
VAGAS(*)

VAGAS 
RESERVA-
DAS PARA 
CANDIDA-
TOS COM 
DEFICIÊN-

CIA(**)

SALÁRIO 
MENSAL

JORNADA 
SEMANAL 
DE TRABA-

LHO

95510 PROCURA-
DOR

BACHAREL 
EM DIREITO 
+ REGISTRO 
PROFISSIO-

NAL NO CON-
SELHO DE 

CLASSE DA 
CATEGORIA 

(OAB)

20 1 R$ 6.827,11 
(***) 36 HORAS

 
(*) Total de vagas, incluindo as reservadas para candidatos com defi ciência.
(**) Reserva de vagas para candidatos com defi ciência, em atendimento à Lei Muni-
cipal nº 14.306/2012, no que couber, Decreto Federal nº 3.298/1999, Súmula 377 do 
Superior Tribunal de Justiça - STJ e Decreto Federal nº 8.368/2014. 
(***)+prêmios mensais variáveis (Sucumbência e Gratifi cação de Incentivo à Produ-
tividade do Procurador - GIPP).
 Obs.: 
A Prefeitura Municipal de Campinas oferece os seguintes benefícios aos seus servi-
dores:
 a)  Auxílio Refeição/ Alimentação no valor mensal de R$ 788,00 (setecentos e oitenta 
e oito reais);
O Auxílio Refeição somente é devido no mês seguinte ao da admissão e seu respectivo 
valor refere-se ao mês vigente.
 b)  Vale-Transporte dos servidores municipais, nos seguintes moldes:
O Vale-Transporte é um benefício opcional, a ser utilizado dentro dos limites do mu-
nicípio de Campinas e concedido mediante o desconto de 3% (três por cento) dos 
vencimentos;
A concessão do Vale-Transporte é efetuada no mês seguinte ao da solicitação.

2.2  Atribuições do cargo:  Prestar assistência jurídica à Municipalidade através de 
representação judicial e extrajudicial, bem como exercer atribuições de consultoria e 
assessoria jurídica do executivo e da administração em geral.
2.2.1 As atribuições descritas neste Edital poderão ser complementadas e/ou alteradas 
através da lei ou decreto específi co, mesmo posteriormente à homologação deste cer-
tame, a critério da Prefeitura Municipal de Campinas. 
2.2.1.1 Qualquer complementação e/ou alteração nas atribuições específi cas do cargo/
especialidade respeitarão a legislação regulatória da respectiva profi ssão.
2.2.1.2 As atribuições eventualmente complementadas e/ou alteradas deverão ser exe-
cutadas por todos os servidores admitidos, em qualquer época, para o cargo/especia-
lidade.
2.3 Para fi ns de comprovação dos pré-requisitos exigidos na tabela deste Capítulo, 
o candidato classifi cado deverá apresentar, no ato da posse, os documentos listados 
no Anexo III deste Edital, além de outros determinados pela Prefeitura Municipal 
de Campinas por ocasião de sua convocação, fi cando excluído do Concurso Público 
aquele que não os apresentar.
2.4  Após a nomeação, o servidor estará sujeito ao cumprimento do estágio probatório, 
pelo período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual será apurada compatibilidade 
do perfi l do servidor com as atribuições do cargo no qual foi admitido, sua adequação, 
efi ciência, adaptação às funções a serem exercidas, podendo ser exonerado caso não 
preencha as condições exigidas para o exercício do cargo público, conforme §4º do 
Artigo 41 da Constituição Federal, Artigo 15 da Lei Municipal nº 1.399/55 e Decreto 
Municipal nº 15.514/06.

2.5 Não acumular cargo, emprego ou função pública, nos termos dos incisos XVI e 
XVII do Artigo 37, da Constituição Federal, salvo as exceções previstas na alínea “b” 
do inciso XVI do referido Artigo. Em caso de acúmulo legal, a somatória das duas 
jornadas de trabalho  não poderá ultrapassar  o total de 64 (sessenta e quatro) horas 
semanais, conforme previsto no §1º do art. 9º da Lei Municipal nº 12.985/2007.
2.6 É de responsabilidade do candidato verifi car as regras impostas pela Constituição 
Federal em referência ao acúmulo de cargos e/ou empregos públicos.

 III - DOS REQUISITOS PARA O CARGO 
  
3.1 Além  dos pré-requisitos citados no Capítulo II, o candidato deverá atender, cumu-
lativamente, no ato da posse do cargo, aos seguintes requisitos:
a) Ter sido aprovado e classifi cado no Concurso Público, na forma estabelecida neste 
Edital e seus Anexos;
b) Ter nacionalidade brasileira e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar ampa-
rado pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento 
do gozo dos direitos políticos, nos termos do parágrafo 1º, artigo 12 da Constituição 
Federal e do Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta, promulgado no Brasil por 
meio do Decreto nº 3927/01;
c) Gozar dos direitos políticos;
d) Haver cumprido as obrigações eleitorais;
e) Haver cumprido as obrigações para com o Serviço Militar, para os candidatos do 
sexo masculino;
f) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos e máxima de 74 (setenta e quatro) 
anos no momento da posse;
g) Não registrar antecedentes criminais ou, no caso destes, ter cumprido integralmente 
as penas cominadas;
h) Não ter sido demitido/exonerado do serviço público de qualquer esfera governa-
mental por justa causa, em decorrência de processo administrativo disciplinar ou, ain-
da, após avaliação da Comissão Permanente de Estágio Probatório;
i) Não ter sido demitido de órgãos conveniados com a Prefeitura de Campinas, em 
decorrência de processo administrativo disciplinar, enquanto prestava serviços na Pre-
feitura Municipal de Campinas;
j) Não ter sofrido sanção disciplinar, nos últimos 05 (cinco) anos, na Prefeitura Mu-
nicipal de Campinas;
k) Não ter sido, nos últimos 05 (cinco) anos, na forma da legislação vigente, respon-
sável por atos julgados irregulares por decisão defi nitiva do Tribunal de Contas da 
União, do Tribunal de Contas do Estado, do Distrito Federal ou do Município, ou, 
ainda, do Conselho de Contas do Município; punido, em decisão da qual não caiba 
recurso administrativo, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público 
de qualquer esfera do governo; condenado em processo criminal por prática de crimes 
contra a Administração Pública, capitulados nos títulos II e XI da Parte Especial do 
Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16/06/86, e na Lei nº 8.429, de 02/06/92;
l) Não ter acúmulo ilegal, conforme estabelece o Artigo 37 da Constituição Federal e 
item 2.5 - Capítulo II deste Edital.
3.2 No ato da posse, todos os requisitos especifi cados no Capítulo II, bem como os 
descritos no item 3.1 deste Capítulo, deverão ser comprovados mediante apresentação 
de documento original juntamente com fotocópia, sendo excluído do concurso aquele 
que não os apresentar. As informações sobre a documentação necessária podem ser 
consultadas no Anexo IV deste Edital.

 IV - DAS INSCRIÇÕES 
  
4.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação das normas e con-
dições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconheci-
mento.
4.1.1 Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido 
de recolher o valor de inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requi-
sitos e condições exigidos para o Concurso.
4.2 As inscrições para o Concurso serão realizadas, exclusivamente pela Internet, no 
período das 10 horas do dia  23/03/2016  às 14 horas do dia  25/04/2016  (horário de 
Brasília), de acordo com o item 4.3 deste Capítulo. 
4.3 Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.con-
cursosfcc.com.br durante o período das inscrições e, por meio dos  links  referentes ao 
Concurso Público, efetuar sua inscrição conforme os procedimentos estabelecidos a 
seguir:
4.3.1 Ler e aceitar o Requerimento de Inscrição, preencher o Formulário de Inscrição 
e transmitir os dados pela Internet.
4.3.2 Efetuar o pagamento da importância referente à inscrição por meio de boleto 
bancário, de acordo com as instruções constantes no endereço eletrônico da página de 
inscrições, até a data limite de pagamento,( 25/04/2016 ), no valor de R$ 120,00 (cento 
e vinte reais).
4.3.2.1 O boleto bancário, disponível no endereço eletrônico www.concursosfcc.com.
br, deverá ser impresso para o pagamento do valor da inscrição, após conclusão do 
preenchimento do Formulário de Inscrição via Internet, em qualquer banco do sistema 
de compensação bancária.
4.3.2.2 O pagamento do valor da inscrição poderá ser efetuado em dinheiro ou cheque 
do próprio candidato. 
4.3.2.2.1 O pagamento efetuado por meio de cheque somente será considerado quitado 
após a respectiva compensação.
4.3.2.2.2 Em caso de devolução do cheque, qualquer que seja o motivo, considerar-se-
-á automaticamente sem efeito a inscrição.
4.3.2.3 Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias 
na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipada-
mente.
4.3.3 A partir de  30/03/2016  o candidato deverá conferir, no endereço eletrônico da 
Fundação Carlos Chagas, se os dados da inscrição foram recebidos e o valor da ins-
crição foi pago. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com o Ser-
viço de Atendimento ao Candidato - SAC da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone 
(0XX11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, úteis, das 10 às 16 horas (horário de 
Brasília), para verifi car o ocorrido.
4.3.4 As inscrições somente serão confi rmadas após a comprovação do pagamento do 
valor da inscrição.
4.3.5 Serão canceladas as inscrições com pagamento efetuado por um valor menor do 
que o estabelecido e as solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados 
após a data de encerramento das inscrições.
4.3.6 Não será aceito pedido de devolução do valor da inscrição, ainda que superior 
ou em duplicidade.
4.3.7 O candidato inscrito não deverá enviar cópia do documento de identidade, sendo 
de sua exclusiva responsabilidade a informação dos dados cadastrais no ato de inscri-
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ção, sob as penas da lei.
4.3.8 A Fundação Carlos Chagas e a Prefeitura Municipal de Campinas não se res-
ponsabilizam por solicitações de inscrição não recebidas por motivo de ordem técnica 
dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comuni-
cação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
4.3.9 O descumprimento das instruções para inscrição implicará sua não efetivação.
4.4 Ao inscrever-se o candidato deverá indicar no Formulário de Inscrição o código 
de opção de Cargo conforme tabela constante do Capítulo II deste Edital e da barra de 
opções do Formulário de Inscrição.
4.5 Ao inscrever-se no Concurso é recomendado ao candidato observar atentamente 
as informações sobre a aplicação das provas (Capítulo VII, item 7.1 e subitens), con-
siderando que na mesma data informada para a Prova Objetiva de Conhecimentos 
Específi cos I deste certame, estão previstas aplicações de provas para outros cargos da 
Prefeitura de Campinas.
4.5.1 Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento 
do Formulário de Inscrição.
4.6 As informações prestadas no Formulário de Inscrição serão de inteira responsabi-
lidade do candidato, reservando-se à Prefeitura Municipal de Campinas e à Fundação 
Carlos Chagas o direito de excluir do Concurso Público aquele que não preencher o 
documento ofi cial de forma completa e correta e/ou fornecer dados inverídicos ou 
falsos.
4.7 Efetivada a inscrição não haverá, em hipótese alguma, devolução da importância 
paga. 
4.8 Não serão aceitos pedidos de isenção do pagamento do valor da inscrição, com 
exceção ao cidadão amparado pela Lei Municipal nº 13.550/09 (Doador de sangue).
4.9 Para ter direito à isenção, o candidato deverá comprovar a doação de sangue, que 
não poderá ser inferior a 3 (três) vezes em um período de 18 (dezoito) meses a contar 
da data do término do requerimento de isenção do pagamento da inscrição, realizada 
em órgão ofi cial ou entidade credenciada pela União, pelo Estado ou por Município. 
O candidato deverá encaminhar via Sedex ou Aviso de Recebimento - AR, à Fundação 
Carlos Chagas (A/C Coordenação de Execução de Projetos - Ref.: Isenção do Paga-
mento do Valor de Inscrição/PMCampinas-SP) - Av. Prof. Francisco Morato, 1565, 
Jardim Guedala - São Paulo - SP - CEP 05513-900), até  30/03/2016 :
a) Formulário (Anexo II) corretamente preenchido e assinado;
b) Cópias autenticadas de, no mínimo, 03 (três) comprovantes de doação de sangue 
(sem rasuras ou emendas), sendo uma cópia de cada comprovante, datadas no período 
de 18 (dezoito) meses antecedentes à data limite para inscrição como isento, ou seja, 
relativas ao período de 30/09/2014 a 30/03/2016.
4.10 O requerimento de Isenção do pagamento de que trata o item anterior somente 
será realizado via Internet, no período das 10h do dia  23/03/2016  às 23h59 do dia 
 30/03/2016  (horário de Brasília), na forma do item 4.3 deste Capítulo. 
4.11 Não serão consideradas as cópias não autenticadas, bem como os documentos 
encaminhados via fac-símile (fax), via Correio Eletrônico ou por outro meio que não 
o estabelecido neste Edital. 
4.12 Os documentos encaminhados para análise do pedido de Inscrição Isenta do Va-
lor do Pagamento terão validade somente para este Concurso e não serão devolvidos.
4.13 As informações prestadas no requerimento de inscrição isenta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afi r-
mativas.
4.14 Expirado o período de postagem dos documentos, não serão aceitos pedidos de 
inclusão de documentos, sob qualquer hipótese ou alegação.
4.15 Os pedidos de isenção do pagamento do valor da inscrição serão analisados e 
julgados pela Fundação Carlos Chagas.
4.16 Não será concedida isenção ao candidato que:
a) deixar de efetuar o requerimento de inscrição pela Internet;
b) omitir informações ou estas forem consideradas inverídicas.
4.17 Declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, 
ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 10 do Decreto Federal nº 83.936, de 6 
de setembro de 1979. 
4.17.1 A qualquer tempo poderão ser realizadas diligências relativas à situação decla-
rada pelo candidato, deferindo ou não seu pedido. 
4.18 A partir do dia  06/04/2016 , o candidato deverá verifi car no endereço eletrônico 
da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) os resultados da análise dos 
requerimentos de isenção do pagamento da inscrição, observados os motivos de in-
deferimento.
4.19 O candidato que tiver seu requerimento de isenção de pagamento do valor da 
inscrição  deferido  terá sua inscrição validada, não gerando boleto para pagamento 
de inscrição. 
4.20 O candidato que tiver seu requerimento de isenção de pagamento do valor da 
inscrição indeferido poderá apresentar recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis após a 
divulgação no  site  da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br). 
4.20.1 Após a análise dos recursos será divulgada no Diário Ofi cial do Município 
(www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial e no  site  da Fundação Carlos Chagas (www.
concursosfcc.com.br) a relação dos requerimentos deferidos e indeferidos. 
4.21 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção do valor de inscrição inde-
feridos e que queiram participar do certame deverão efetuar sua inscrição no site da 
Fundação Carlos Chagas e efetuar o pagamento até a data limite de  25/04/2016 , de 
acordo com o item 4.3 e subitens deste capítulo.
4.22 A Prefeitura Municipal de Campinas e a Fundação Carlos Chagas eximem-se das 
despesas com viagens e estada dos candidatos para prestar as provas do Concurso.
4.23 Não serão aceitos pagamentos por depósito em conta bancária, via postal, fac-
-símile (fax), transferência ou depósito em conta corrente, DOC, ordem de pagamento, 
condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não as especifi cadas 
neste Edital.
4.24 O candidato que necessitar de condição especial para realização da prova deverá 
solicitá-la até o término das inscrições,  25/04/2016 , via Sedex ou Aviso de Recebi-
mento (AR), à Fundação Carlos Chagas (Coordenação de Execução de Projetos - Ref.: 
Solicitação/PMCampinas - Av. Prof. Francisco Morato, 1565, Jardim Guedala - São 
Paulo - SP - CEP 05513-900).
4.25 O candidato deverá encaminhar, em anexo, o Laudo Médico (original ou cópia 
autenticada) atualizado que justifi que o atendimento especial solicitado, atentando-se 
às informações descritas no Capítulo V deste Edital.
4.26 O candidato que não o fi zer até o término das inscrições, considerando, para este 
efeito, a data da postagem, seja qual for o motivo alegado, poderá não ter a condição 
especial atendida. 
4.27 O atendimento às condições solicitadas fi cará sujeito à análise de viabilidade e 
razoabilidade do pedido.
4.28 A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização das provas 

poderá fazê-lo em sala reservada, desde que o requeira, observando os procedimentos 
a seguir:
4.29 Encaminhar sua solicitação, até o término das inscrições,  25/04/2016 , via Sedex 
ou Aviso de Recebimento (AR), à Fundação Carlos Chagas (Coordenação de Execu-
ção de Projetos - Ref.: Solicitação/PMCampinas - Av. Prof. Francisco Morato, 1565, 
Jardim Guedala, São Paulo - SP - CEP 05513-900).
4.30. Durante o período de realização de prova a criança fi cará em ambiente reservado 
acompanhada de, apenas, um adulto responsável por sua guarda (familiar ou terceiro), 
indicado pela candidata. Não será permitida a presença, no colégio, de criança “não 
lactente”.
4.30.1 Nos horários previstos para amamentação, a lactante poderá ausentar-se tempo-
rariamente da sala de prova, acompanhada de uma fi scal.
4.30.2 Na sala reservada para amamentação fi carão somente a candidata lactante, a 
criança e uma fi scal, sendo vedada a permanência quaisquer outras pessoas.
4.30.3 Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
4.30.4 A Fundação Carlos Chagas não se responsabilizará pela guarda da criança.
4.30.5 A candidata lactante que não levar acompanhante adulto para a guarda da crian-
ça fi cará impossibilitada de realizar as provas.
4.31 O acompanhante responsável pela criança submeter-se-á às normas e orientações 
da equipe de fi scalização, inclusive no tocante ao uso de equipamento eletrônico e 
celular.
4.31.1 Não serão aceitas as solicitações de inscrições que não atenderem rigorosamen-
te ao estabelecido neste Edital.

 V. DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA  
  
5.1 Às pessoas com defi ciência que pretendam fazer uso das prerrogativas, que 
lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal e na Lei nº 
7.853/1989, é assegurado o direito de inscrição para os cargos em Concurso Público, 
cujas atribuições sejam compatíveis com sua defi ciência. 
5.2 Em cumprimento ao art. 37, §1º do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 
e da Lei Municipal nº 14.306/2012, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco 
por cento) das vagas existentes, que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de 
validade do Concurso. 
5.2.1 De acordo com o parágrafo único do artigo 29 da Lei Municipal nº 14.306, de 
03 de julho de 2012, para cálculo do número de vagas serão desprezadas as frações 
inferiores a 0,5 (cinco décimos) e arredondadas para a unidade superior as frações 
iguais ou superiores a 0,5 (cinco décimos).
5.3 Consideram-se pessoas com defi ciência aquelas que se enquadram nas categorias 
especifi cadas no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas alterações, na Sú-
mula 377 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, na Lei Federal nº 12.764/2012 e no 
Decreto Federal nº 8.368/2014. 
5.4 As pessoas com defi ciência, resguardadas as condições especiais previstas no De-
creto Federal nº 3.298/1999, particularmente em seu artigo 40, participarão do Con-
curso de que trata este Edital em igualdade de condições com os demais candidatos no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, 
ao horário e ao local de aplicação das provas, e à nota mínima exigida para aprovação.
5.4.1 Os benefícios previstos no referido artigo, §§ 1º e 2º do Decreto Federal nº 
3.298/99, deverão ser requeridos por escrito, durante o período das inscrições, confor-
me instruções contidas no item 5.5 deste Capítulo.
5.4.2 O atendimento às condições especiais solicitadas para a realização da prova 
fi cará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido.
5.5 O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser pessoa com defi ciência, 
especifi cando-a no Formulário de Inscrição. Para tanto, deverá encaminhar, durante o 
período de inscrições (do dia  23/03/2016  ao dia  25/04/2016 ), a documentação relacio-
nada abaixo via Internet ou Correios:
5.5.1 Internet, por meio do link de inscrição do Concurso Público (www.concursosfcc.
com.br); ou
5.5.2 Correios, por meio de Sedex ou Aviso de Recebimento (AR), à Fundação Carlos 
Chagas (A/C Coordenação de Execução de Projetos - Ref.: Laudo Médico - PMCam-
pinas - Av. Professor Francisco Morato, 1565, Jardim Guedala - São Paulo - SP - CEP 
05513-900):
a) Laudo Médico expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do início das 
inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de defi ciência, com expressa referên-
cia ao código correspondente da Classifi cação Internacional de Doenças - CID, bem 
como a provável causa da defi ciência, contendo a assinatura e o carimbo do número do 
CRM do médico responsável por sua emissão, anexando ao Laudo Médico as seguin-
tes informações: nome completo, número do documento de identidade (RG), número 
do CPF, identifi cação do Concurso ao qual está concorrendo e a opção de cargo. Para 
os candidatos residentes em Campinas/SP, poderá ser apresentada a cópia autenticada 
do cartão “Bem Acessível”, desde que este esteja dentro do prazo de validade; 
b) O candidato com defi ciência visual, que necessitar de prova especial em Braile ou 
Ampliada ou Leitura de sua prova ou software de leitura de tela, além do envio da 
documentação indicada na letra “a” deste item, deverá encaminhar solicitação por 
escrito, até o término das inscrições, especifi cando o tipo de prova que necessita e o 
tipo de defi ciência; 
c) O candidato com defi ciência auditiva, que necessitar do atendimento do Intérprete 
de Língua Brasileira de Sinais, além do envio da documentação indicada na letra “a” 
deste item, deverá encaminhar solicitação por escrito, até o término das inscrições; 
d) O candidato com defi ciência física, que necessitar de atendimento especial, além do 
envio da documentação indicada na letra “a” deste item, deverá solicitar, por escrito, 
até o término das inscrições, mobiliário adaptado e espaços adequados para a realiza-
ção da prova, designação de fi scal para auxiliar no manuseio das provas discursivas 
e transcrição das respostas, salas de fácil acesso, banheiros adaptados para cadeira de 
rodas etc, especifi cando o tipo de defi ciência; 
e) O candidato com defi ciência que necessitar de tempo adicional para realização das 
provas, além do envio da documentação indicada na letra “a” deste item, deverá en-
caminhar solicitação, por escrito, até o término das inscrições ( 25/04/2016 ), com jus-
tifi cativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua defi ciência.
5.5.3 Aos defi cientes visuais (cegos) que solicitarem prova especial em Braile serão 
oferecidas provas nesse sistema e suas respostas deverão ser transcritas também em 
Braile. Os referidos candidatos deverão levar para esse fi m, no dia da aplicação da 
prova, reglete e punção.
5.5.4 Aos defi cientes visuais (baixa visão) que solicitarem prova especial ampliada, e 
cuja solicitação for acolhida, serão oferecidas provas nesse sistema.
5.5.4.1 O candidato deverá indicar o tamanho da fonte do texto de sua prova amplia-
da, que deverá ser entre 18, 24 ou 28. Não havendo indicação de tamanho de fonte, a 
prova será confeccionada em fonte tamanho 24.
5.5.5 Para os candidatos com defi ciência visual poderá ser disponibilizado softwares 
de leitura de tela, mediante prévia solicitação (durante o período de inscrições). 



50 Campinas, quinta-feira, 24 de março de 2016Diário Ofi cial do Município de Campinas

5.5.5.1 O candidato deverá optar pela utilização de um dos softwares disponíveis: Dos 
Vox, ou NVDA, ou JAWS ou ZoomText (ampliação ou leitura). 
5.5.6 Na hipótese de serem verifi cados problemas técnicos no computador e/ou no 
software indicados no item anterior, será disponibilizado ao candidato, fi scal ledor 
para leitura de sua prova.
5.5.7 O candidato que encaminhar laudo médico, de acordo com o especifi cado no 
item 5.5 e que não tenha indicado, no ato da inscrição, se deseja concorrer às vagas 
reservadas a candidatos com defi ciência, será considerado automaticamente como 
candidato com defi ciência que concorre às vagas reservadas. 
5.6 Os candidatos que, no período das inscrições, não atenderem ao estabelecido neste 
Capítulo serão considerados candidatos sem defi ciência, bem como poderão não ter as 
condições especiais atendidas.
5.6.1 No dia  03/05/2016  serão publicadas no site da Fundação Carlos Chagas (www.
concursosfcc.com.br), a lista contendo o deferimento das condições especiais solicita-
das, bem como a relação dos candidatos que concorrerão às vagas reservadas. 
5.6.1.1 Considerar-se-á válido o laudo médico que estiver de acordo com a letra “a”, 
item 5.5 deste Capítulo. 
5.6.1.2 O candidato cujo laudo seja considerado inválido ou tenha a solicitação indefe-
rida poderá interpor recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis após a publicação indicada 
no item 5.6.1, vedada a juntada de documentos. 
5.6.1.3 O candidato cujo laudo/recurso seja indeferido, não concorrerá às vagas reser-
vadas para pessoas com defi ciência, sem prejuízo do atendimento das condições es-
peciais para realização da prova, se houver, conforme disposto nos itens 5.4.1 e 5.4.2. 
5.7 No ato da inscrição o candidato com defi ciência deverá:
5.7.1 Declarar conhecer o Decreto Federal nº 3.298/99, o Decreto Federal nº 
5.296/2004 e o Decreto Federal nº 8.368/2014. 
5.7.2 Declarar estar ciente das atribuições do cargo pretendido e que, no caso de vir 
a exercê-lo, estará sujeito à avaliação pelo desempenho dessas atribuições durante o 
estágio probatório, caso venha tomar posse do cargo para o qual foi aprovado neste 
Concurso. 
5.8 O candidato com defi ciência deverá declarar, no ato da inscrição, se deseja concor-
rer às vagas reservadas à pessoa com defi ciência.
5.8.1 O candidato com defi ciência que desejar concorrer às vagas reservadas a pessoas 
com defi ciência deverá encaminhar Laudo Médico, de acordo com o item 5.5 deste 
Capítulo. 
5.9 O candidato que estiver concorrendo às vagas reservadas às pessoas com defi ci-
ência, se habilitado, terá seu nome publicado em lista específi ca e fi gurará também na 
lista de classifi cação geral, caso obtenha pontuação/classifi cação necessária.
5.10 O candidato com defi ciência aprovado no Concurso de que trata este Edital, será 
convocado, logo após a homologação do concurso, à avaliação a ser realizada pela 
Junta Médica Ofi cial da Prefeitura Municipal de Campinas, conforme artigo 14, inciso 
II do Decreto Municipal nº17.962, de 13 de maio de 2013. Caberá à Junta Médica emi-
tir parecer terminativo sobre a condição de existência de defi ciência e verifi cará se esta 
se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos, do Decreto Federal nº 3.298/1999 
e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça - STJ e no Decreto 
Federal nº 8.368/2014, observadas as seguintes disposições: 
5.10.1 Para a avaliação, o candidato com defi ciência deverá apresentar documento de 
identidade original e Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo 
de até 12 (doze) meses anteriores à referida avaliação, atestando a espécie e o grau 
ou nível de defi ciência, com expressa referência ao código correspondente da Classi-
fi cação Internacional de Doenças - CID, a provável causa da defi ciência, contendo a 
assinatura e o carimbo do número do CRM do médico responsável por sua emissão, 
bem como apresentar os exames necessários para comprovação da defi ciência declara-
da. Caso o candidato resida em Campinas/SP, o Laudo Médico poderá ser substituído 
pelo cartão Bem Acessível válido.
5.10.2 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justifi car 
o atraso ou a ausência do candidato com defi ciência à avaliação de que trata o item 
5.10. Caso o candidato não compareça, ele fi cará classifi cado apenas na listagem de 
classifi cação geral do certame.
5.10.3 Será eliminado da lista de candidatos com defi ciência aquele cuja defi ciência 
assinalada no Formulário de Inscrição não for constatada na forma do artigo 4º e 
seus incisos, do Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas alterações, na Súmula 377 do 
Superior Tribunal de Justiça - STJ, ou no Decreto Federal nº 8.368/2014, devendo o 
candidato permanecer apenas na lista de classifi cação geral.
5.10.4 O candidato será eliminado do certame, na hipótese de não ter sido classifi cado 
conforme o estabelecido neste Edital. 
5.11 A Prefeitura Municipal de Campinas exime-se das despesas com viagens e estada 
dos candidatos convocados para a avaliação de que trata o item 5.10.
5.12 A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, 
implicará a perda do direito à nomeação para as vagas reservadas às pessoas com 
defi ciência.
5.13 Será exonerado o candidato com defi ciência que, no decorrer do estágio proba-
tório, tiver verifi cada a incompatibilidade de sua defi ciência com as atribuições do 
cargo.
5.14 O laudo médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público 
e não será devolvido. 
5.15 Após a investidura do candidato no cargo para o qual foi aprovado, a defi ciência 
não poderá ser arguida para justifi car a concessão de readaptação, licença por motivo 
de saúde ou aposentadoria por invalidez. 
5.16 Após a reunião de preenchimento de vagas, o candidato com defi ciência realizará, 
como os demais candidatos, o exame médico admissional, que avaliará sua capacidade 
laborativa para o desempenho das atribuições do cargo em que foi aprovado.
5.17 A Prefeitura Municipal de Campinas reserva-se no direito de indicar o local de 
trabalho ao candidato, ou ainda, de remanejar o servidor após sua nomeação, para 
outra unidade de trabalho, caso o local inicial não possua condições de acessibilidade 
adequadas à sua defi ciência.
5.18 O eventual remanejamento citado no subitem anterior não alterará as atribuições 
específi cas do cargo, devendo estas ser cumpridas em sua integralidade.

 VI - DAS PROVAS  

6.1 O Concurso Público para provimento do cargo de  Procurador  constará das se-
guintes Etapas, provas, disciplinas, número de itens, duração e caráter: 

ETAPAS PROVAS DISCIPLINAS NÚMERO 
DE ITENS

DURAÇÃO 
DA PROVA CARÁTER

PRIMEIRA 
ETAPA

OBJETIVA DE 
CONHECIMEN-
TOS ESPECÍFI-

COS I

DIREITO ADMI-
NISTRATIVO 16

5 HORAS
HABILITATÓ-
RIO E CLASSI-

FICATÓRIO

DIREITO CONSTI-
TUCIONAL 16

DIREITOS 
DIFUSOS E COLE-

TIVOS
10

DIREITO TRA-
BALHISTA E 

PROCESSUAL DO 
TRABALHO

8

DIREITO FINAN-
CEIRO E DIREITO 

TRIBUTÁRIO
16

DIREITO CIVIL 10
DIREITO PROCES-

SUAL CIVIL 16

DIREITO PENAL 
E PROCESSUAL 

PENAL
8

SEGUNDA 
ETAPA

DISCURSIVA DE 
CONHECIMEN-
TOS ESPECÍFI-

COS II

PEÇA PROCES-
SUAL 1

5 HORAS
HABILITATÓ-
RIO E CLASSI-

FICATÓRIOQUESTÕES DIS-
CURSIVAS 4

TERCEIRA 
ETAPA

AVALIAÇÃO DE 
TÍTULOS

SERÃO PONTUADOS APENAS OS ESPECI-
FICADOS NO CAPÍTULO X DESTE EDITAL.

CLASSIFICA-
TÓRIO

6.2 Na Primeira Etapa, a  Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos I  constará 
de 100 (cem) questões objetivas de múltipla escolha, com cinco alternativas, versando 
sobre as disciplinas previstas no Conteúdo Programático constante no Anexo I deste 
Edital. Cada questão das provas poderá avaliar habilidades que vão além do mero co-
nhecimento memorizado, abrangendo compreensão, aplicação, análise, com o intuito 
de valorizar a capacidade de raciocínio, e contemplar mais de um objeto de avaliação.
6.3 Na Segunda Etapa, a  Prova Discursiva de Conhecimentos Específicos II  consta-
rá de uma Peça Processual e de quatro questões Discursivas, versando sobre as disci-
plinas previstas no Conteúdo Programático constante no Anexo I deste Edital.
6.4 Na Terceira Etapa, serão avaliados os Títulos dos candidatos habilitados na Segun-
da Etapa, conforme disposto no Capítulo X deste Edital.

 VII - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 
  
7.1 O concurso será realizado na cidade de Campinas, sob a responsabilidade da Fun-
dação Carlos Chagas.
7.2 A aplicação da Primeira Etapa: Prova Objetiva de  Conhecimentos Específicos I  
está prevista para o dia  22/05/2016 , na Cidade de Campinas/SP, no  período da tarde .
7.2.1 Considerando que nesta mesma data estão previstas aplicações de provas para 
outros cargos da Prefeitura de Campinas, caso o número de candidatos inscritos ex-
ceda a oferta de lugares adequados existentes nos colégios localizados na Cidade de 
Campinas/SP, a Fundação Carlos Chagas poderá alocá-los em cidades próximas à de-
terminada para aplicação das provas, não assumindo qualquer responsabilidade quan-
to ao transporte e alojamento desses candidatos.
7.2.2 A aplicação das provas na data prevista dependerá da disponibilidade de locais 
adequados à sua realização.
7.3 A confi rmação da data e as informações sobre horários para a realização das provas 
serão divulgadas oportunamente por meio de Edital de Convocação para Provas, a ser 
publicado no Diário Ofi cial do Município e no site da Fundação Carlos Chagas: www.
concursosfcc.com.br.
7.4 Como complemento ao Diário Ofi cial, o candidato receberá Cartão Informativo 
por e-mail (a ser enviado pela Fundação Carlos Chagas) no endereço eletrônico infor-
mado no ato da inscrição. No referido Cartão, serão indicados a data, os horários e os 
locais de realização das provas, sendo de exclusiva responsabilidade do Candidato a 
manutenção e atualização de seu endereço eletrônico.
7.4.1 Não serão encaminhados Cartões Informativos de candidatos cujo endereço ele-
trônico informado no Formulário de Inscrição esteja incompleto ou incorreto.
7.4.1.1 A Fundação Carlos Chagas e a Prefeitura Municipal de Campinas não se 
responsabilizam por informações de email incorretas, incompletas ou por falha na 
entrega de mensagens eletrônicas causada por endereço eletrônico incorreto ou por 
problemas no provedor de acesso do candidato tais como: caixa de correio eletrônico 
cheia, fi ltros anti- spam , eventuais truncamentos ou qualquer outro problema de ordem 
técnica, sendo aconselhável sempre consultar o site da Fundação Carlos Chagas para 
verifi car as informações que lhe são pertinentes. 
7.4.2 A comunicação feita por intermédio de e-mail é meramente informativa. O can-
didato deverá acompanhar as publicações conforme defi nição do item 7.3. O envio 
de comunicação pessoal dirigida ao candidato, ainda que extraviada ou por qualquer 
motivo não recebida, não desobriga o candidato do dever de consultar o Edital de Con-
vocação para Provas, publicado no Diário Ofi cial do Município e no site da Fundação 
Carlos Chagas. 
7.5 O candidato que não receber o Cartão Informativo até o 3º (terceiro) dia que an-
tecede a aplicação das provas ou em havendo dúvidas quanto ao local, data e horário 
de realização das provas, deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao 
Candidato - SAC da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone (0XX11) 3723-4388, de 
segunda a sexta-feira, úteis, das 10 às 16 horas (horário de Brasília), ou consultar o site 
da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br).
7.6 Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva data, local e 
horário constantes no Edital de Convocação para a realização das respectivas Provas, 
no site da Fundação Carlos Chagas e no Cartão Informativo. 
7.7 Os eventuais erros de digitação verifi cados no Cartão Informativo enviado ao can-
didato ou erros observados nos documentos impressos entregues ao candidato no dia 
da realização das provas, quanto a nome, número de documento de identidade, sexo, 
data de nascimento, endereço e critério de desempate, deverão ser corrigidos por meio 
do site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), de acordo com as 
instruções constantes da página do Concurso, até o terceiro dia útil após a aplicação 
das Provas Objetivas e Discursivas. 
7.7.1 O link para correção de cadastro será disponibilizado no primeiro dia útil após 
a aplicação das provas. 
7.7.2 O candidato que não solicitar as correções dos dados pessoais nos termos do item 
7.7 deverá arcar, exclusivamente, com as consequências advindas de sua omissão. 
7.8 Caso haja inexatidão na informação relativa à opção por concorrer às vagas re-
servadas às pessoas com defi ciência, o candidato deverá entrar em contato com o 
Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC da Fundação Carlos Chagas com, no 
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mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da data de realização das provas, 
pelo telefone (0XX11) 37234388 de segunda a sexta-feira, úteis, das 10 às 16 horas, 
horários de Brasília.
7.8.1 O candidato que não entrar em contato com o SAC no prazo mencionado será o 
exclusivo responsável pelas consequências advindas de sua omissão. 
7.9 Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver portando docu-
mento de identidade original que bem o identifi que, como: Carteiras e/ou Cédulas de 
Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, 
pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédula de Identidade 
para Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos Públicos ou Conse-
lhos de Classe que, por força de Lei Federal, valham como documento de identidade, 
como por exemplo, as da OAB, CREA, CRM, CRC etc.; Certifi cado de Reservista; 
Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira Nacional de Habili-
tação (com fotografi a, na forma da Lei nº 9.503/97), bem como carteiras funcionais 
do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei 
federal, valham como identidade.
7.9.1 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, 
CPF, títulos eleitorais, carteira nacional de habilitação sem foto, carteiras de estudante, 
carteiras funcionais sem valor de identidade. 
7.9.2 Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com 
clareza, a identifi cação do candidato. 
7.9.3 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das 
provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá 
apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido 
há, no máximo, 30 (trinta) dias, sendo então submetido à identifi cação especial, com-
preendendo coleta de dados e de assinaturas em formulário próprio.   
7.9.4 A identifi cação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de 
identifi cação gere dúvidas quanto à fi sionomia, à assinatura, à condição de conserva-
ção do documento e/ou à própria identifi cação. 
7.10 Não haverá segunda chamada ou repetição de prova. 
7.10.1 O candidato não poderá alegar quaisquer desconhecimentos sobre a realização 
da prova como justifi cativa de sua ausência. 
7.10.2 O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará 
desistência do candidato e resultará em sua eliminação do Concurso Público. 
7.11 Objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Concurso Público - o que é de in-
teresse público e, em especial, dos próprios candidatos - bem como sua autenticidade, 
será conferida a identifi cação dos candidatos mediante a apresentação de documento 
de identidade e a cópia manuscrita de frase que consta das instruções da capa do ca-
derno de questões, para posterior exame grafotécnico.
7.11.1 A cópia manuscrita da frase e a assinatura do candidato em sua Folha de Res-
postas visam a atender o disposto no item 15.8 deste Edital. 
7.11.2 Se, por qualquer motivo, não for possível a cópia manuscrita da frase, o candi-
dato deverá apor sua assinatura, em campo específi co, por três vezes.
7.12 Para as Provas, o único documento válido para a correção é a Folha de Respostas 
cujo preenchimento será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proce-
der em conformidade com as instruções específi cas contidas na capa do Caderno de 
Questões. Em hipótese alguma haverá substituição da Folha de Respostas por erro do 
candidato.
7.12.1 Não deverá ser feita marca fora do campo reservado às respostas ou à assina-
tura, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o desem-
penho do candidato. 
7.12.2 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na Folha de Respos-
tas serão de inteira responsabilidade do candidato. 
7.12.3 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 
7.13 O candidato deverá comparecer ao local de realização das provas munido de 
caneta esferográfi ca de material transparente de tinta preta ou azul, além da documen-
tação indicada no item 7.9 deste Capítulo. 
7.13.1 O candidato deverá preencher os alvéolos, na Folha de Respostas da Prova 
Objetiva, com caneta esferográfi ca de material transparente de tinta preta ou azul. 
7.14 O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fi scal da sala o caderno de ques-
tões e a Folha de Respostas personalizada. 
7.15 Salvo em caso de candidato que tenha solicitado atendimento diferenciado para 
a realização das provas, a Prova Discursiva deverá ser feita pelo próprio candidato, à 
mão, em letra legível, com caneta esferográfi ca de material transparente de tinta preta 
ou azul, não sendo permitida a interferência e/ou participação de outras pessoas.
7.15.1 No caso de auxílio para transcrição das provas será designado um fi scal devi-
damente treinado para essa fi nalidade. 
7.15.2 Somente quando devidamente autorizado, o candidato deverá ditar todo o seu 
texto da Prova Discursiva ao fi scal, especifi cando oralmente, ou seja, soletrando a 
grafi a das palavras e todos os sinais gráfi cos de pontuação. 
7.16 Durante a realização da Prova Objetiva de Conhecimentos Específi cos I não será 
permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de 
livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações. 
7.17 O candidato deverá conferir os seus dados pessoais impressos nas Folhas de 
Respostas, em especial seu nome, número de inscrição, número do documento de 
identidade e opção de cargo/área. 
7.18 Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas defi ni-
das neste Edital ou a outras relativas ao Concurso, aos comunicados, às Instruções ao 
Candidato ou às Instruções constantes da prova, bem como o tratamento indevido e 
descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas. 
7.18.1 Por medida de segurança os candidatos deverão deixar as orelhas totalmente 
descobertas, à observação dos fi scais de sala, durante a realização das provas. 
7.18.2 Não será permitida a utilização de lápis, lapiseira, marca texto, borracha, boné 
ou chapéu.
7.19 Será excluído do Concurso Público o candidato que: 
a) apresentar-se após o horário estabelecido, não se admitindo qualquer tolerância; 
b) apresentar-se em local diferente daquele constante na convocação ofi cial; 
c) não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado; 
d) não apresentar documento de identifi cação original e ofi cial que bem o identifi que;
e) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fi scal;
f) ausentar-se do local de provas antes de decorrida duas horas do seu início; 
g) fi zer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscri-
ção ou em qualquer outro meio, que não o autorizado pela Fundação Carlos Chagas 
no dia da aplicação das provas.  
h) ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas, Caderno de Questões ou 
outros materiais não permitidos; 
i) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte; 

j) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas; 
k) não devolver integralmente o material recebido;
l) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro, 
anotação, impresso não permitido ou máquina calculadora ou similar; 
m) estiver portando e/ou fazendo uso de qualquer espécie de relógio e qualquer tipo de 
aparelho eletrônico ou de comunicação (telefone celular, notebook, tablets, smartpho-
nes ou outros equipamentos similares), bem como protetores auriculares e fones de 
ouvido, ainda que desligados e acondicionados em embalagem de segurança fornecida 
pela Fundação Carlos Chagas;
n) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 
indevido;
o) recusar-se a transcrever a frase contida nas instruções da capa do caderno de ques-
tões para posterior exame grafotécnico. 
7.20 O candidato, ao ingressar no local de realização das provas, deverá manter des-
ligado qualquer aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, ainda que os sinais de 
alarme estejam nos modos de vibração e silencioso. 
7.20.1 Recomenda-se ao candidato, no dia da realização da prova, não levar quais-
quer dos aparelhos indicados nas alíneas “l” e “m” do item 7.19. Caso seja necessário 
o candidato portar algum desses aparelhos eletrônicos, estes deverão ser acondicio-
nados, no momento da identifi cação, em embalagem específi ca a ser fornecida pela 
Fundação Carlos Chagas exclusivamente para tal fi m, devendo a embalagem, lacrada, 
permanecer embaixo da mesa/carteira durante toda a aplicação da prova.
7.20.2 É aconselhável que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo 
que nenhum som seja emitido, inclusive do despertador caso esteja ativado, sob pena 
de exclusão do Concurso.
7.21 Será, também, excluído do Concurso, o candidato que estiver utilizando ou por-
tando em seu bolso os aparelhos eletrônicos indicados nas alíneas “l” e “m”, item 
7.19 deste Capítulo, após o procedimento estabelecido no item 7.20.1 deste Capítulo. 
7.22 Os demais pertences pessoais dos candidatos, tais como: bolsas, sacolas, bonés, 
chapéus, gorros ou similares, óculos escuros e protetores auriculares, serão acomo-
dados em local a ser indicado pelos fi scais de sala, onde deverão permanecer até o 
término da prova. 
7.22.1 A Fundação Carlos Chagas e a Prefeitura Municipal de Campinas não se res-
ponsabilizarão por perda ou extravio de documentos, objetos ou equipamentos ele-
trônicos ocorridos no local de realização das provas, nem por danos neles causados.
7.23 No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não constar 
nas listagens ofi ciais relativas aos locais de prova indicados no Cartão Informativo, 
a Fundação Carlos Chagas procederá à inclusão do candidato, desde que apresente o 
boleto bancário com comprovação de pagamento, mediante preenchimento de formu-
lário específi co. 
7.23.1 A inclusão de que trata o item 7.23 será realizada de forma condicional e será 
analisada pela Fundação Carlos Chagas, na fase do Julgamento das Provas Objetivas, 
com o intuito de verifi car a pertinência da referida inscrição. 
7.23.2 Constatada a improcedência da inscrição, essa será automaticamente cancelada 
e considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 
7.24 Durante a realização das provas, a Fundação Carlos Chagas poderá utilizar detec-
tor de metais, com a fi nalidade de impedir fraude. 
7.25 Distribuídos os Cadernos de Questões aos candidatos e, na hipótese de se verifi -
carem falhas de impressão, a Fundação Carlos Chagas tomará as providências neces-
sárias, antes do início da prova, para:
a) substituir os Cadernos de Questões defeituosos; 
b) em não havendo número sufi ciente de Cadernos para a devida substituição, pro-
cederá à leitura dos itens onde ocorreram falhas, usando, para tanto, um Caderno de 
Questões completo. 
7.25.1 Se a ocorrência for verifi cada após o início da prova, a Fundação Carlos Cha-
gas estabelecerá prazo para reposição do tempo usado para regularização do caderno. 
7.26 Haverá, em cada sala de prova, cartaz/marcador de tempo para que os candidatos 
possam acompanhar o tempo de prova. 
7.27 A inviolabilidade do sigilo das provas será comprovada no momento de romper-
-se o lacre das caixas de provas mediante termo formal e na presença de 3 (três) can-
didatos nos locais de realização das provas. 
7.28 Quando, após a prova, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, 
grafológico ou por investigação policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, 
sua prova será anulada e o candidato será automaticamente eliminado do Concurso. 
7.29 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação 
das provas em razão de afastamento do candidato da sala de prova. 
7.30 Em nenhuma hipótese será realizada qualquer prova fora do local, data e horário 
determinados.
7.31 Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais adquiridos, não 
serão fornecidos exemplares dos Cadernos de Questões a candidatos ou a instituições 
de direito público ou privado, mesmo após o encerramento do Concurso. O candidato 
deverá consultar o Cronograma de Provas e Publicações (Anexo IV), para tomar co-
nhecimento da(s) data(s) prevista(s) para divulgação das questões das Provas Objeti-
vas, dos gabaritos e/ou dos resultados. 
7.31.1 As questões das Provas Objetivas fi carão disponíveis no site www.concursos-
fcc.com.br até o último dia para interposição de recursos referentes ao Resultado das 
Provas Objetivas. 

 VIII - DO JULGAMENTO DA PRIMEIRA ETAPA - PROVA OBJETIVA DE 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS I  

8.1 A prova objetiva de Conhecimentos Específi cos I será estatisticamente avaliada, de 
acordo com o desempenho do grupo a ela submetido.
8.2 Considera-se grupo o total de candidatos presentes a prova do respectivo Cargo.
8.3 Na avaliação de cada Prova Objetiva será utilizado o escore padronizado, com 
média igual a 50 (cinquenta) e desvio padrão igual a 10 (dez).
8.4 Esta padronização das notas da prova tem por fi nalidade avaliar o desempenho do 
candidato em relação aos demais, permitindo que a posição relativa de cada candidato 
refl ita sua classifi cação em cada prova. Na avaliação da prova deste Concurso:
a) conta-se o total de acertos de cada candidato na prova;
b) calcula-se a média e o desvio padrão dos acertos de todos os candidatos na prova;
c) transforma-se o total de acertos de cada candidato em nota padronizada (NP). Para 
isso, calcula-se a diferença entre o total de acertos do candidato na prova (A) e a 
média de acertos do grupo da prova (), divide-se essa diferença pelo desvio padrão do 
grupo da prova (s), multiplica-se o resultado por 10 (dez) e soma-se 50 (cinquenta), 
de acordo com a fórmula:

NP = Nota padronizada
A = Total de acertos do candidato na prova
= Média de acertos do grupo da prova
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s = Desvio padrão do grupo da prova
8.5. Para o cargo de Procurador será considerado habilitado na  Primeira Etapa  (Pro-
va Objetiva de  Conhecimentos Específicos I ) o candidato que, concomitantemente:
8.5.1. tiver obtido na Prova Objetiva de  Conhecimentos Específicos I  total de pontos 
igual ou superior a 60 (sessenta);
8.5.2. tiver obtido nota maior do que 0 (zero) em quaisquer das disciplinas constantes 
do quadro do item 6.1, do capítulo VI, deste Edital;
8.5.3. estiver, dentre os mais bem classifi cados, após processados os itens 8.5, 8.5.1 e 
8.5.2, até a 200ª (ducentésima) posição, respeitados os empates na última colocação, e 
todos os candidatos com defi ciência, inscritos na forma do capítulo V e habilitados na 
forma dos itens 8.5.1 e 8.5.2 deste Edital.
8.6 Os candidatos não habilitados em conformidade com os itens 8.5, 8.5.1, 8.5.2 e 
8.5.3, deste capítulo, serão excluídos do Concurso.

 IX - SEGUNDA ETAPA - DA PROVA DISCURSIVA DE CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS II  

9.1 A Prova Discursiva de  Conhecimentos Específicos II  para o cargo de Procurador 
será aplicada para os candidatos habilitados na  Primeira Etapa  -  Prova Objetiva 
de  Conhecimentos Específicos I , em conformidade com os critérios estabelecidos no 
capítulo VIII, deste Edital.
9.2 A Prova Discursiva de  Conhecimentos Específicos II , de caráter habilitatório e 
classifi catório, será avaliada na escala de (zero) 0 a 100 (cem) pontos e constará de 
uma Peça Processual, valendo 60 (sessenta) pontos, e de quatro questões discursivas, 
valendo 10 (dez) pontos cada uma delas. A Prova Discursiva versará sobre as discipli-
nas previstas no Conteúdo Programático constante no Anexo I deste Edital.
9.3 Na Prova Discursiva de Conhecimentos Específi cos II, o candidato poderá con-
sultar a Constituição Federal e demais legislações (“lei seca”), desacompanhadas de 
quaisquer anotações ou comentários, podendo consultar, também, súmulas, sem co-
mentários ou anotações. O material de consulta será submetido à inspeção, antes ou 
durante a realização da prova, por Comissão especialmente para esse fi m designada. 
9.4 Constará da avaliação da Prova Discursiva de Conhecimentos Específi cos II: o 
domínio técnico do conteúdo aplicado, a precisão da linguagem jurídica, a correção 
gramatical e a adequação vocabular considerados os mecanismos básicos de constitui-
ção do vernáculo e os procedimentos de coesão e argumentação.
9.5 Será atribuída nota zero à Prova Discursiva de Conhecimentos Específi cos II que:
a) for assinada fora do local apropriado;
b) apresentar, no Caderno de Resposta Defi nitiva, qualquer tipo de sinal que, de al-
guma forma, possibilite a identifi cação do candidato (por exemplo: assinatura, traços, 
desenhos, rabiscos etc);
c) for escrita a lápis, em parte ou na totalidade;
d) estiver em branco;
e) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível;
f) fugir ao tema proposto.
9.6 Na aferição do critério de correção gramatical, por ocasião da avaliação do de-
sempenho na Prova Discursiva de Conhecimentos Específi cos II, serão consideradas 
as normas ortográfi cas promulgadas pelo Decreto Presidencial nº 6.583, de 29 de se-
tembro de 2008.
9.7 Em hipótese alguma, o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na 
correção pela Banca Examinadora. 
9.8 Será considerado habilitado na  Segunda Etapa  -  Prova Discursiva de Conheci-
mentos Específicos II  o candidato que, concomitantemente,
9.8.1 tiver obtido, no mínimo, 30 (trinta) pontos na Peça Processual;
9.8.2 tiver obtido, no mínimo, 20 (vinte) pontos na soma dos pontos obtidos nas ques-
tões discursivas;
9.8.3 tiver obtido nota igual ou superior a 60 (sessenta) na soma dos pontos obtidos 
nas duas avaliações (Peça Processual e questões discursivas); 
9.8.4 estiver, dentre os mais bem classifi cados, após processados os itens 9.8.1, 9.8.2 
e 9.8.3, até a 150ª (centésima quinquagésima) posição, respeitados os empates na úl-
tima colocação e os candidatos com defi ciência inscritos de acordo com o capítulo V, 
habilitados em conformidade com os critérios estabelecidos no Capítulo VIII e com os 
itens 9.8.1, 9.8.2 e 9.8.3 deste Edital.
9.9 Os demais candidatos serão excluídos do Concurso.
9.10 Demais informações sobre a prova constarão do Edital de Convocação.

 X - TERCEIRA ETAPA - AVALIAÇÃO DE TÍTULOS  

10.1 Os candidatos habilitados na  Segunda Etapa  -  Prova Discursiva de Conheci-
mentos Específicos II,  em conformidade com os critérios estabelecidos no Capítulo 
IX,deverão apresentar os títulos e os respectivos documentos comprobatórios, para 
fi ns de pontuação nessa etapa de avaliação, na forma prevista neste Edital.
10.2 Essa etapa terá caráter classifi catório, com valoração máxima de 4 (quatro) pon-
tos, em conformidade com os critérios de valores determinados na tabela abaixo, bem 
como nas normas expressas neste Capítulo:

ALÍNEA TÍTULO VALOR 

A
DIPLOMA, DEVIDAMENTE REGISTRADO, OU CERTIFICADO/

DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
“STRICTO SENSU”, EM NÍVEL DE DOUTORADO, EM DIREITO, 

ACOMPANHADO DO HISTÓRICO ESCOLAR.
4,00

B
DIPLOMA, DEVIDAMENTE REGISTRADO, OU CERTIFICADO/

DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
“STRICTO SENSU”, EM NÍVEL DE MESTRADO, EM DIREITO, 

ACOMPANHADO DO HISTÓRICO ESCOLAR.
2,00

C

CERTIFICADO/DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE 
PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU” EM NÍVEL DE ESPECIALIZA-
ÇÃO, EM DIREITO, ACOMPANHADO DO HISTÓRICO ESCOLAR, 

NOS MOLDES DAS RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO (CNE) À ÉPOCA DE REALIZAÇÃO DO CURSO.

1,00

10.3 Não serão aceitos protocolos de documentos, de certidões, de diplomas ou de 
declarações, os quais devem ser apresentados em cópia autenticada por tabelionato.
10.4 Os documentos e diplomas relacionados a cursos realizados no exterior somente 
serão considerados quando vertidos para o português, por tradutor ofi cial, e reconhe-
cidos segundo a legislação própria.
10.5 Cada título será considerado e avaliado uma única vez, situação em que fi ca 
vedada a cumulatividade entre os títulos. 
10.5.1 Não haverá soma de títulos, sendo que o candidato deverá encaminhar um úni-
co título. Caso apresente mais de um título dos elencados nas alíneas “A”, “B” e “C” 
será considerado para avaliação apenas o de maior valor. 
10.6 Os títulos a serem avaliados deverão ser encaminhados:
a) em fotocópias autenticadas e discriminadas em relação específi ca, sem rasuras ou 
emendas, identifi cada com o nome completo do candidato, assinatura e número do 

documento de identidade;
b) por meio de  SEDEX  ou  Aviso de Recebimento  (AR) à Fundação Carlos Chagas 
(A/C Coordenação de Execução de Projetos - Ref: Títulos/Prefeitura Municipal de 
Campinas - Av. Prof. Francisco Morato, 1565 - Jardim Guedala - São Paulo - SP - CEP 
05513-900).
10.6.1 Somente serão avaliados os títulos enviados conforme item 10.6 deste Capítulo, 
tendo como referência a data da postagem.
10.6.1.1 Expirado o período de entrega dos títulos, não serão aceitos pedidos de inclu-
são de documentos, sob qualquer hipótese ou alegação.
10.7 Não serão aceitos títulos enviados por fax,  e-mail , via postal ou outro meio que 
não o estabelecido neste Edital. 
10.8 Todos os títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as 
informações necessárias ao perfeito enquadramento e consequente valoração.
10.9 A avaliação dos títulos será feita pela Fundação Carlos Chagas e o seu resultado 
será publicado no Diário Ofi cial da Prefeitura do Município de Campinas e divulgado 
no endereço eletrônico da Fundação Carlos Chagas ( www.concursosfcc.com.br ).
10.10 Não serão recebidos títulos ou documentos comprobatórios, apresentados fora 
do prazo estabelecido neste edital ou em desacordo com o disposto neste Capítulo. 
10.11 Não constituem títulos os atestados de capacidade técnico-jurídica ou de boa 
conduta profi ssional. 
10.12 Os títulos enviados não serão devolvidos, mesmo após o encerramento deste 
certame.
10.13 Comprovada, em qualquer tempo, a irregularidade ou ilegalidade na obtenção 
dos títulos, o candidato terá anulada a respectiva pontuação e, comprovada a culpa do 
mesmo, será excluído do Concurso.
10.14 Quando o nome do candidato for diferente do constante dos documentos apre-
sentados, deverá ser anexado comprovante de alteração do nome (por exemplo: cer-
tidão de casamento). 
10.15 A Secretaria Municipal de Recursos Humanos da Prefeitura de Campinas pode-
rá solicitar, no ato da posse, a apresentação dos documentos originais para verifi cação 
da autenticidade dos documentos enviados para a Prova de Títulos deste Concurso 
Público.
10.16 Se constatada qualquer tipo de falsidade nos documentos apresentados para 
pontuação na Prova de Títulos, o candidato, além de ser excluído deste certame, estará 
sujeito a responder por falsidade ideológica de acordo com o disposto no item 16.10, 
Capítulo XVI, deste Edital. 

 XI - DA CLASSIFICAÇÃO 
  
11.1 A nota fi nal do candidato será igual ao somatório dos pontos obtidos na  Primeira 
Etapa - Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos I  com a nota da  Segunda 
Etapa - Prova Discursiva de Conhecimentos Específicos II  mais a pontuação obtida 
na  Terceira Etapa - Avaliação de Títulos , conforme critérios estabelecidos, respecti-
vamente, nos Capítulos VIII, IX e X deste Edital. 
11.2 Os candidatos habilitados serão classifi cados em ordem decrescente da nota fi nal, 
em listas de classifi cação.
11.3 Na hipótese de igualdade de nota fi nal, prevalecerá, após observância do Parágra-
fo Único do art. 27 da Lei nº 10.741/03 (Lei do Idoso), considerada, para esse fi m, a 
data limite de correção dos dados cadastrais estabelecida no item 7.7 do Capítulo VII 
deste Edital, sucessivamente, o candidato que: 
11.3.1 tiver obtido maior nota na Segunda Etapa - Prova Discursiva de  Conhecimen-
tos Específicos II ;
11.3.2 tiver obtido maior nota na Primeira Etapa - Prova Objetiva de  Conhecimentos 
Específicos I ;
11.3.3 tiver maior número de fi lhos dependentes (menores de 18 anos ou civilmente 
incapazes ou relativamente capazes na forma do Código Civil):
11.3.3.1 O critério estabelecido no item 11.3.3, deste capítulo, será aplicado de acordo 
com as informações preenchidas pelo candidato da fi cha de inscrição. No Ato da pos-
se, as informações deverão ser comprovadas e, caso sejam consideradas inverídicas, o 
candidato será excluído do Concurso Público. 
11.3.4 tiver maior idade, dentre aqueles que não estiverem enquadrados no item 11.3 
deste capítulo;
11.3.5 tiver exercido efetivamente a função de jurado, nos termos do art. 440 do Có-
digo de Processo Penal, no período compreendido entre a data de entrada em vigor da 
Lei nº 11.689/2008 e a data de término das inscrições para este concurso.
11.4 A publicação do resultado fi nal do Concurso será feita em duas listas, uma con-
tendo a classifi cação de todos os candidatos (listagem geral), incluída a dos candidatos 
com defi ciência, e a outra somente com a classifi cação destes últimos.
11.5 Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com 
defi ciência, estas serão preenchidas por candidato classifi cado na listagem geral, com 
rigorosa observância à ordem classifi catória.
11.6 A homologação e o Resultado Final serão divulgados no Diário Ofi cial Eletrônico 
Prefeitura Municipal de Campinas, bem como no  site  da Fundação Carlos Chagas 
(www.concursosfcc.com.br), conforme cronograma disponibilizado no Anexo IV des-
te Edital.

 XII - DOS RECURSOS 
  
12.1 Será admitido recurso quanto:
a) ao indeferimento do requerimento de isenção do valor da inscrição;
b) ao indeferimento da condição de candidato com defi ciência e/ou solicitação espe-
cial;
c) à aplicação das Provas;
d) às questões e gabaritos das Provas;
e) à pontuação dos títulos;
f) aos resultados das provas.
12.2 Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 2 (dois) dias úteis após a ocor-
rência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º dia útil subsequente 
à data do referido evento. 
12.2.1 Somente serão considerados os recursos interpostos no prazo estipulado para a 
fase a que se referem. 
12.2.2 Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso 
do questionado.
12.3 Os questionamentos referentes às alíneas do item 12.1 deste Capítulo, deverão 
ser realizados, exclusivamente, por meio de recurso, no prazo estipulado no item 12.2.
12.3.1 Não serão reconhecidos os questionamentos efetuados por outro meio que não 
o estipulado no item anterior. 
12.4 Os recursos deverão ser interpostos exclusivamente pela Internet, no site da Fun-
dação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), de acordo com as instruções cons-
tantes na página do Concurso Público. 
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12.4.1 Somente serão apreciados os recursos interpostos e transmitidos conforme as 
instruções contidas neste Edital e no site da Fundação Carlos Chagas. 
12.4.2 A Fundação Carlos Chagas e a Prefeitura Municipal de Campinas não se res-
ponsabilizam por recursos não recebidos por motivo de ordem técnica dos compu-
tadores, falha de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falta 
de energia elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 
transferência de dados. 
12.5 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. 
12.6 Não serão aceitos recursos interpostos por fax, telegrama, e-mail ou outro meio 
que não seja o especifi cado neste Edital. 
12.7 Será concedida vista da Folha de Respostas da Prova Objetiva de Conhecimentos 
Específi cos I e II a todos os candidatos que realizaram as provas, no período recursal 
referente ao resultado preliminar das mesmas.
12.8 A vista da Folha de Respostas da Prova Objetiva será realizada no site da Fun-
dação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), em data e horário a serem oportu-
namente divulgados. As instruções para a vista das folhas de respostas da respectiva 
prova estará disponível no site da Fundação Carlos Chagas. 
12.9 A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em 
suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
12.10 O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos interpostos, e 
as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito ofi cial defi nitivo.
12.11 Nas Provas Objetivas, o(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente 
anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos presentes à prova, independen-
temente de formulação de recurso.
12.12 Na ocorrência do disposto nos itens 12.10 e 12.11 e/ou em caso de provimento 
de recurso, poderá ocorrer a classifi cação/desclassifi cação do candidato que obtiver, 
ou não, a nota mínima exigida para a prova.
12.13 Serão indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora;
b) que estejam em desacordo com as especifi cações contidas neste Capítulo;
c) cuja fundamentação não corresponda à questão recorrida;
d) sem fundamentação e/ou com fundamentação inconsistente, incoerente ou os in-
tempestivos;
e) encaminhados por meio da imprensa e/ou de “redes sociais online”.
12.14 No espaço reservado às razões do recurso fi ca VEDADA QUALQUER IDEN-
TIFICAÇÃO (nome do candidato ou qualquer outro meio que o identifi que), sob pena 
de não conhecimento do recurso.
12.15 Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no item 
12.1 deste Capítulo, devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de 
igual teor.
12.16 As respostas a todos os recursos, quer procedentes ou improcedentes, serão le-
vadas ao conhecimento de todos os candidatos inscritos no Concurso por meio de pu-
blicação no Diário Ofi cial do Município e no site da Fundação Carlos Chagas (www.
concursosfcc.com.br), sem qualquer caráter didático, e fi carão disponíveis pelo prazo 
de 7 (sete) dias a contar da data de sua divulgação. 

 XIII - DO PREENCHIMENTO DE VAGAS 
  
13.1 Após a homologação do Concurso Público, os candidatos habilitados poderão ser 
convocados a qualquer momento,  durante todo o prazo de validade do certame , de 
acordo com a exclusiva necessidade da Prefeitura Municipal de Campinas, reservan-
do-se ao direito de proceder à convocação e à nomeação, em número que atenda ao 
seu interesse e às suas necessidades.
13.2 O candidato não poderá alegar desconhecimento da publicação de convocação, 
sendo sua responsabilidade acompanhar, durante toda a validade deste Edital , o Di-
ário Ofi cial do Município de Campinas.
13.2.1 O Diário Ofi cial é acessado somente pela Internet, através do endereço eletrô-
nico www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial.
13.2.2 Como complemento ao Diário Ofi cial, as informações auxiliares sobre a convo-
cação poderão ser disponibilizadas no sistema de acompanhamento das convocações, 
através do link “Concursos e Empregos”, disponível no endereço http://www.campi-
nas.sp.gov.br/empregos_concursos.php.
13.2.3 Ainda de forma complementar ao Diário Ofi cial, recomenda-se que os candida-
tos aprovados façam o seu cadastro no “Portal do Cidadão” (https://cidadao.campinas.
sp.gov.br/), que poderá encaminhar, por email, os alertas do Diário Ofi cial do Mu-
nicípio, desde que as informações sejam cadastradas corretamente pelos candidatos.
13.2.3.1 Tanto o  link  “Concursos e Empregos”, como o “Portal do Cidadão”  NÃO  
substituem as publicações relativas ao Concurso Público, divulgadas em Diário Ofi -
cial do Município.
13.2.3.2 É de total responsabilidade do candidato acompanhar integralmente, no Di-
ário Ofi cial do Município, todas as publicações relacionados a este Edital, durante o 
período de sua vigência.
13.3 O candidato classifi cado ou seu procurador, devidamente documentado, deverá 
se apresentar no dia, local e horário determinados no Diário Ofi cial do Município, para 
reunião de preenchimento de vagas.
13.4 Será excluído do certame o candidato que, ao ser convocado, não comparecer 
no dia e horário agendados ou, ainda, não aceitar a vaga no local de trabalho indicado 
pela Prefeitura Municipal de Campinas, bem como a jornada semanal ou o horário de 
trabalho determinado pela Municipalidade no momento da reunião de preenchimento 
de vagas.
13.4.1 O candidato que não comparecer no dia e horário agendado ou, ainda, não optar 
por uma das vagas oferecidas, por ocasião da reunião de preenchimento de vagas, 
estará, automaticamente, excluído do Concurso Público.
13.4.2 Em hipótese alguma haverá reclassifi cação e/ou reconvocação de candidato no 
presente certame.
13.4.3 Ao fi nal da reunião de preenchimento de vagas, será agendado o exame médico 
admissional, conforme regras estabelecidas no Capítulo XIV deste Edital.
13.4.4 Informações atualizadas referentes a salário, benefícios, local e horário de tra-
balho, entre outras, somente serão fornecidas ao candidato convocado no momento da 
reunião de preenchimento de vagas.
13.5 Nenhum candidato receberá estas informações antecipadamente, por telefone, 
e-mail, ofício, ou qualquer outro meio, seja qual for o motivo alegado.

 XIV - DO EXAME MÉDICO PRÉ-ADMISSIONAL 
  
14.1 Após a homologação do Concurso Público e realização da reunião de preenchi-
mento de vagas, o candidato será submetido a exame médico pré- admissional, de 
caráter eliminatório, no qual será avaliada sua capacidade laborativa para o cargo.
14.2 O exame médico pré-admissional será agendado no dia da reunião de preenchi-
mento de vagas, com data e horário a ser defi nido pelo Departamento de Promoção à 

Saúde do Servidor (DPSS).
14.3 Os exames serão realizados sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de 
Recursos Humanos - Coordenadoria Setorial de Saúde e Segurança do Trabalho, ou 
por empresa contratada para este fi m, com critérios estabelecidos pelo Departamento 
de Promoção à Saúde do Servidor, da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, 
consistindo de  Exame Clínico .
14.4 A critério do médico de Saúde Ocupacional doDepartamento de Promoção à Saú-
de do Servidor (DPSS), o candidato poderá ser submetido a exames complementares 
e/ou avaliações especializadas, sempre nos órgãos de saúde do município de Campi-
nas, ou clínicas indicadas pela Instituição, não sendo, nestes casos, emitido parecer de 
avaliação de imediato.
14.4.1 Os exames complementares e/ou avaliações especializadas deverão ser apre-
sentadas ao DPSS no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de 
solicitação, sob pena de exclusão do Concurso Público.
14.5 Para os fi ns a que se destina, só terá validade o Exame Médico Pré-Admissional 
executado pelos profi ssionais e nos locais indicados ao candidato.
14.5.1  Não será aceita qualquer avaliação que não as solicitadas pelo Departamento de 
Promoção à Saúde do Servidor.
14.6 O candidato deverá comparecer para o Exame Médico Pré-Admissional na data, 
horário e local determinados pelo Departamento de Promoção à Saúde do Servidor.
14.7 O Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) será emitido com a conclusão de apto 
ou inapto para o cargo.
14.8 Serão considerados inaptos os candidatos que apresentarem alterações clínicas 
incompatíveis com o cargo pleiteado.
14.8.1 Será também considerado inapto o candidato que apresentar psicopatologias 
graves, patologias osteomusculares e/ou quaisquer outras patologias que impeçam o 
exercício da função, seja parcialmente ou integralmente e que possam ser agravadas 
pelo exercício da mesma.
14.9 O candidato participante do Concurso Público, inscrito e confi rmado como pes-
soa com defi ciência pela Junta Médica Ofi cial da Prefeitura Municipal de Campinas, 
será submetido a Exame Médico Pré-Admissional, observando-se a natureza das atri-
buições do cargo, as condições de acessibilidade ao ambiente de trabalho, assim como 
a eventual necessidade da utilização de equipamentos ou acessos com a fi nalidade de 
verifi car a capacidade física e mental bem como a compatibilidade entre a sua defi ci-
ência e as atribuições do cargo almejado.
14.10 Será excluído do Concurso Público o candidato que:
a) não agendar o exame médico, conforme estabelecido no item 14.2 deste Capítulo;
b) for considerado inapto no Exame Médico Pré-Admissional;
c) não se apresentar ao Exame Médico Pré-Admissional no local e horário estabele-
cidos;
d) não der continuidade à avaliação, em caso de retorno solicitado;
e) não apresentar, no retorno, os exames complementares e/ou avaliações especializa-
das solicitadas, conforme prevê o item 14.4.1 deste Capítulo.

 XV - DA NOMEAÇÃO E POSSE 
  
15.1 A aprovação e a classifi cação fi nal no Concurso Público não asseguram ao can-
didato o direito de ingresso automático no cargo, mas apenas a expectativa de ser nele 
nomeado, fi cando a concretização desse ato condicionada à oportunidade e à conveni-
ência da Administração, durante toda a validade do certame.
15.2 Após a reunião de preenchimento de vagas e a realização do Exame Médico Pré-
-Admissional, o candidato, considerado apto no exame pré-admissional, deverá acom-
panhar diariamente a publicação de sua nomeação no Diário Ofi cial do Município.
15.3 De acordo com o artigo 29 da Lei Municipal nº 1.399/55, o candidato deverá 
tomar posse no prazo máximo de 15 (quinze) dias a partir da data de publicação de sua 
nomeação no Diário Ofi cial do Município.
15.4 Será excluído do Concurso Público o candidato que não aceitar as condições 
estabelecidas para o exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Campinas e/ou 
recusar a nomeação ou consultado e nomeado, deixar de tomar posse ou de entrar em 
exercício nos prazos estabelecidos pela legislação municipal vigente.
15.5 O não cumprimento dos prazos legais para posse e efetivo exercício implicará a 
perda dos direitos legais decorrentes do Concurso Público. 
15.6 Para efeitos de comprovação da documentação exigida, só serão válidos os diplo-
mas registrados no órgão competente.
15.7 No momento da posse, o candidato deverá assinar uma declaração de não acúmu-
los ilegais de cargos, funções e/ou empregos públicos remunerados.
15.8 A Prefeitura Municipal de Campinas, no momento do recebimento dos docu-
mentos para a posse, afi xará foto 3x4 do candidato no Cartão de Autenticação e, na 
sequência, coletará a sua assinatura e a transcrição de frase, para posterior remessa à 
Fundação Carlos Chagas, que emitirá um laudo técnico informando se o empossado é 
a mesma pessoa que realizou as provas do Concurso.
15.9 Em cumprimento ao artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, o candidato 
não poderá receber remuneração superior ao subsídio mensal do Prefeito Municipal. 

 XVI- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
  
16.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e 
aceitação das condições do Concurso, tais como se acham estabelecidas neste Edital 
e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos e instruções 
específi cas para a realização do certame, acerca das quais não poderá alegar desco-
nhecimento.
16.2 A legislação com vigência após a data de publicação deste Edital, bem como as 
alterações em dispositivos constitucionais, legais e normativos a ela posteriores não 
serão objeto de avaliação nas provas do Concurso. 
16.3 Todos os cálculos descritos neste Edital, relativos aos resultados das provas, se-
rão realizados com duas casas decimais, arredondando-se para cima sempre que a 
terceira casa decimal for maior ou igual a cinco. 
16.4 O Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data da publica-
ção da homologação do resultado fi nal, podendo ser prorrogado por igual período, a 
critério da Prefeitura Municipal de Campinas.
16.5 O resultado fi nal do concurso, após decididos todos os recursos interpostos, será 
homologado pela Prefeitura Municipal de Campinas e publicado no Diário Ofi cial do 
Município de Campinas.
16.6 Ficarão disponíveis os boletins de desempenho do candidato para consulta por 
meio do CPF e do número de inscrição do candidato, no endereço eletrônico da Funda-
ção Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) na data em que o Edital de Resultado 
for publicado.
16.7 O acompanhamento das publicações, editais, avisos e comunicados referentes ao 
Concurso Público é de responsabilidade exclusiva do candidato. Não serão prestadas 
por telefone informações relativas ao resultado do Concurso Público.
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16.8 Não serão fornecidos atestados, declarações, certifi cados ou certidões relativos 
à habilitação, classifi cação ou nota de candidatos, valendo para tal fi m o boletim de 
desempenho disponível no endereço eletrônico da Fundação Carlos Chagas (www.
concursosfcc.com.br), conforme item 16.6 deste Capítulo, bem como a listagem da 
Classifi cação Final publicada no Diário Ofi cial do Município de Campinas.
16.9 Em caso de alteração/correção dos dados pessoais (nome, endereço, telefone para 
contato, sexo, data de nascimento etc.) constantes no Formulário de Inscrição, o can-
didato deverá efetuar a atualização: 
16.9.1 Até o terceiro dia útil após a aplicação das provas, conforme estabelecido no 
item 7.7 do Capítulo VII deste Edital, por meio do site www.concursosfcc.com.br;
16.9.2 Após o prazo estabelecido no item 16.9.1 até a homologação dos Resultados, 
mediante declaração assinada e datada, remetida via Sedex ou Aviso de Recebimento 
(AR), à Fundação Carlos Chagas (Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC - Ref.: 
Atualização de Dados Cadastrais/PMCampinas - Av. Prof. Francisco Morato, 1565, 
Jardim Guedala - São Paulo - SP - CEP 05513-900).
16.9.3 As alterações nos dados pessoais quanto ao critério de desempate, somente 
serão consideradas quando solicitadas no prazo estabelecido no item 7.7 do Capítulo 
VII, por fazer parte do critério de desempate dos candidatos.
16.9.4 É responsabilidade do candidato manter seu endereço (inclusive eletrônico) e 
telefone atualizados, até que se expire o prazo de validade do Concurso. Para atualiza-
ção dos dados após a homologação do concurso, o candidato deverá verifi car os pro-
cedimentos sobre as convocações, disponível no link “Concursos e Empregos” (http://
campinas.sp.gov.br/governo/recursos-humanos/procedimentos_convocacoes.pdf
16.9.5 A Prefeitura do Município de Campinas e a Fundação Carlos Chagas não se 
responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:
a) endereço eletrônico errado ou não atualizado;
b) endereço residencial errado ou não atualizado;
c) endereço de difícil acesso;
d) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas, decorrentes de informa-
ção errônea de endereço por parte do candidato; 
e) correspondência recebida por terceiros.
16.10 A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova e/ou tornar sem efeito a 
nomeação do candidato, em todos os atos relacionados ao Concurso, quando constata-
da a omissão, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com a fi nalidade de 
prejudicar direito ou criar obrigação.
16.11 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retifi cações, en-
quanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância 
que será mencionada em Edital ou Comunicado a ser publicado no Diário Ofi cial do 
Município.
16.12 Após a homologação ,  as convocações, comunicados e resultados ofi ciais do 
Concurso Público serão publicados,  exclusivamente , no Diário Ofi cial do Município 
de Campinas, que é acessado pela Internet, no endereço eletrônico www.campinas.
sp.gov.br/diario-ofi cial.
16.13 As informações auxiliares sobre a convocação para reunião de preenchimento 
de vagas poderão ser disponibilizadas no sistema de acompanhamento das convoca-
ções, no seguinte endereço: www.campinas.sp.gov.br/empregos_concursos.php, atra-
vés do link “Concursos e Empregos”.
16.14 Decorridos 120 (cento e vinte) dias da homologação do Concurso Público, e não 
se caracterizando óbice administrativo ou legal, é facultada a incineração das provas e 
demais registros escritos, mantendo-se, entretanto, pelo período de validade do Con-
curso, os registros eletrônicos a ele referentes. 
16.15 Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como 
referência o horário ofi cial de Brasília. 
16.16 A Prefeitura Municipal de Campinas e a Fundação Carlos Chagas não forne-
cerão e não se responsabilizarão por quaisquer cursos, textos e apostilas referentes a 
este Concurso Público, sendo de responsabilidade do candidato a escolha e busca do 
material de estudo
16.17 Os questionamentos relativos a casos omissos e/ou duvidosos serão julgados 
pela Comissão de Concurso da Prefeitura Municipal de Campinas, conjuntamente 
com a Fundação Carlos Chagas.

Campinas, 21 de março de 2016

 Marionaldo Fernandes Maciel 
 Secretário Municipal de Recursos Humanos 

 ANEXO I 
 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Observações:  
Considerar-se-ão a legislação e as Súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Supe-
rior Tribunal de Justiça, vigentes até a data da publicação do Edital de Abertura de 
Inscrições.  A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, 
bem como alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão 
objetos de avaliação nas provas do certame.
  
 CONHECIMENTOS ESPECÌFICOS I E II 
  
 DIREITO ADMINISTRATIVO 
1. Conceito de direito administrativo. Regime jurídico administrativo. Função pública. 
Função administrativa. Função política ou de governo. Conceito de interesse público. 
Interesse primário e secundário. Regime jurídico administrativo. Regime de direito 
privado e Administração Pública. Relação jurídica administrativa. 2 Organização ad-
ministrativa. Órgãos públicos. Competências administrativas. Competências discri-
cionárias e vinculadas: procedimento de decisão administrativa; conceito, fundamen-
tos e limites da discricionariedade, mérito do ato administrativo, discricionariedade 
técnica, controle da discricionariedade. Centralização e descentralização administrati-
va. Desconcentração. Hierarquia administrativa. Delegação e avocação de competên-
cia. 3. Administração indireta. Conceito. Controle da administração indireta. Autar-
quias. Autarquias especiais. Agências reguladoras. Fundações públicas. Empresas 
estatais: empresas públicas e sociedades de economia mista. Relação entre a Adminis-
tração federal, estadual e municipal. Consórcios públicos. Contrato de rateio e de pro-
grama. Convênios entre entidades federativas. Acordos (Termos) de cooperação. 4. 
Terceiro setor. Conceito. Cadastro Municipal das entidades parceiras do terceiro setor. 
Títulos de utilidade pública. Entes paraestatais. Serviços sociais autônomos. Organi-
zações sociais. Contrato de gestão. Lei Federal nº 9.637/98. Organizações de socieda-
de civil de interesse público. Termo de parceria. Lei Federal nº 9.790/99. Chamamen-
to público. 5. Servidores públicos I. Servidores estatais: servidores e empregados 
públicos. Regime de emprego público nos Municípios. Servidores públicos: conceito, 
classifi cação e regime jurídico. Remuneração dos servidores públicos. Acessibilidade 
aos cargos públicos. Concurso público. Processo seletivo público. Contratação tempo-

rária. Terceirização. Direito de greve e sindicalização dos servidores públicos. Cargos 
públicos. Estágio probatório. Estabilidade. Provimento. Remoção. Cessão de servido-
res. Enquadramento. Redistribuição. 6. Servidores públicos II. Aposentadoria dos ser-
vidores públicos. Regime próprio e previdência complementar. Deveres e proibições 
dos servidores públicos. Responsabilidade dos servidores públicos e dos agentes polí-
ticos: civil, administrativa e criminal. Processo Administrativo Disciplinar. 7. Compe-
tência regulamentar. Decreto executivo. Regulamentos de execução; regulamentos de 
complementação técnica; regulamentos impróprios. Outros veículos introdutores de 
normas abstratas: resoluções, regimentos, portarias, instruções. Extinção dos regula-
mentos. Controle parlamentar e jurisdicional dos regulamentos. 8. Atos administrati-
vos. Ato administrativo e fato administrativo. Conceito, classifi cação, espécies de ato 
administrativo. Licenças e autorizações administrativas. Existência, validade e efi cá-
cia do ato administrativo. Elementos e pressupostos. Abuso de poder, excesso de po-
der e desvio de poder. Extinção e modifi cação do ato administrativo. Revogação. Re-
tifi cação e invalidação. Correção do ato administrativo: convalidação, conversão, 
redução ou reforma. Estabilização. Efeitos dos vícios. Limites procedimentais e tem-
porais à correção. 9. Processo administrativo: conceito, requisitos, objetivos, fases, 
espécies, princípios do processo administrativo. Audiências e consultas públicas. Coi-
sa julgada administrativa. Lei Federal nº 9.784/99. 10. Licitações públicas. Lei Federal 
nº 8.666/93. Dever de licitar, inexigibilidade e dispensa de licitação. Princípios da li-
citação. Comissão de licitação. Contratação de serviços de publicidade: Lei Federal nº 
12.232. 10. Modalidades licitatórias. Pregão, Lei Federal nº 10.520/02, Decretos Fe-
derais nºs 3.555/00 e 5.450/05. Processo licitatório. Registros cadastrais. Registro de 
preços. Decreto Federal nº 7.892/13. Microempresas e pequenas empresas, Lei Com-
plementar Federal nº 123/06. Cooperativas. Licitações de informática. Regime dife-
renciado de contratações públicas (RDC): Lei Federal nº 12.462/11 e Decreto Federal 
nº 7.581/11. 11. Contratos administrativos. Conceito, natureza jurídica. Peculiaridade 
e características dos contratos administrativos. Prazo e prorrogação do contrato. For-
malidades, instrumento contratual. Efi cácia. Extinção. Contratos administrativos e 
Regime Diferenciado de Contratações (RDC). Diversas espécies de contratos admi-
nistrativos. Administração pública locadora e locatária. Convênios administrativos. 
Chamamento público. 12. Serviços públicos. Conceito, pressupostos constitucionais, 
regime jurídico, princípios do serviço público, usuário, titularidade. Serviços de inte-
resse local. Serviço público de educação. Serviço de saúde e direito sanitário. Sistema 
Único de Saúde. Lei Federal nº 8.080/90. Serviço de saneamento básico. Serviço de 
transporte coletivo de passageiros. 13. Concessão de serviço público. Conceito, natu-
reza jurídica, motivo, remuneração do concessionário. Licitação das concessões. Con-
trato de concessão. Direitos, deveres e responsabilidade da concessionária e do poder 
concedente. Lei Federal nº 8.987/95. Permissão de serviço público. Autorização de 
serviço público. Parcerias Público-privadas. Concessão patrocinada. Concessão admi-
nistrativa. Licitação das parcerias. Regime de garantias. Arbitragem e administração 
pública. Obra pública. Licitação e concessão. Regimes de empreitada. Responsabili-
dade do construtor e da Administração. 14. Intervenção do Estado no domínio econô-
mico. Infrações administrativas à ordem econômica. Regulação administrativa. Ex-
ploração de atividade econômica pelo Estado. 15. Infrações e sanções administrativas. 
Providências acautelatórias. Multas administrativas. Poder de polícia. Ordenação ad-
ministrativa. Relação geral e especial de sujeição. Responsabilidade das pessoas jurí-
dicas. 16. Restrições, limitações e sacrifícios do direito de propriedade. Função social 
da posse e da propriedade. Desapropriação. Declaração de utilidade pública. Processo 
de desapropriação. Imissão provisória na posse. Justa indenização. Desistência da de-
sapropriação. Desapropriação indireta. Retrocessão. Desapropriação de bens públicos. 
Perdimento de bens. Requisição. Servidão administrativa. Tombamento. Proteção ao 
Patrimônio Histórico e Cultural. 17. Bens públicos: Conceito, classifi cação, afetação e 
desafetação, regime jurídico. Gestão de bens públicos. Utilização pelos administrados: 
autorização, permissão e concessão de uso. Concessão de direito real de uso. Enfi teu-
se. Abandono. Coisas perdidas. Bens de pessoas ausentes. Herança jacente e vacante. 
Alienação de bens públicos. 18. Controle da Administração. Controle interno e exter-
no. Controle parlamentar. Controle do Tribunal de Contas. Sustação de atos e contra-
tos administrativos. Controle jurisdicional. Controle pelo cidadão e pelo Ministério 
Público. Direito de acesso à informação, Lei Federal nº 2.527/11. 19. Responsabilida-
de Extracontratual do Estado. Indenização e ressarcimento. Responsabilidade estatal 
por atos lícitos e ilícitos. Responsabilidade estatal comissiva e omissiva. Excludentes 
de nexo causal e de imputação. Dano indenizável. Responsabilidade civil pessoal dos 
agentes públicos. Responsabilização administrativa e jurisdicional. 20. Improbidade 
administrativa. Lei Federal nº 8.429/92. Crimes de responsabilidade. 21. Direito urba-
nístico, Conceito e princípios. Competências do Município em matéria urbanística. 
Planejamento urbanístico. Uso e Ocupação do Solo Urbano. Zoneamento. Poder de 
polícia urbanística. Instrumentos de controle urbanístico. Licenças urbanísticas. Vi-
gência e efi cácia das normas urbanísticas. Estatuto da Cidade (Lei federal nº 
10.257/01). Diretrizes. Instrumentos de Política Urbana. Parcelamento, Edifi cação ou 
Utilização compulsória. IPTU Progressivo no Tempo. Desapropriação com pagamen-
to em títulos. Usucapião Especial de Imóvel Urbano. Direito de Superfície. Direito de 
Preempção. Outorga Onerosa do Direito de Construir. Operações Urbanas Consorcia-
das. Transferência do Direito de Construir. Estudo de Impacto de Vizinhança. Conces-
são de Uso Especial para Fins de Moradia e Autorização de Uso (MP nº 2.220/01). 
Gestão Democrática da Cidade. Lei do Parcelamento do Solo Urbano (Lei federal nº 
6.766/79). Programa Minha Casa, Minha Vida, Lei Federal nº 11.977/09. Plano Dire-
tor e Lei de Zoneamento Urbano: conteúdo e fi nalidades. 22. Direito ambiental. Direi-
to Ambiental na Constituição Federal. Competências legislativas relacionadas ao di-
reito ambiental. Princípios de Direito Ambiental. Prevenção, precaução, 
poluidor-pagador e usuário-pagador, cooperação, informação, participação. Vigência 
e efi cácia das normas ambientais. Resolução de confl itos de normas ambientais. Res-
ponsabilidade ambiental. Licenciamento ambiental. Estudo de Impacto Ambiental. 
Política Nacional do Meio Ambiente (Lei federal nº 6.938/81 e alterações). Sistema 
Nacional do Meio Ambiente. Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. 
Política Nacional dos Recursos Hídricos (Lei Federal nº 9.433/97). Padrões de quali-
dade das águas. Lei das Sanções Penais e Administrativas Ambientais (Lei Federal nº 
9.605/98). Sistema Nacional das Unidades de Conservação (Lei Federal nº 
9.985/2000). Competências ambientais. Código Florestal.

 DIREITO CONSTITUCIONAL 
1. Estado: origem e formação, conceito e elementos constitutivos. Formas de Estado. 
Formas de governo. Sistemas de governo. 2. Constitucionalismo. Constituição: con-
ceito e classifi cação. Elementos constitucionais. Rigidez e supremacia constitucional. 
Poder constituinte. Poder reformador. Poder decorrente. Postulados constitucionais. 
Revisão e reforma constitucional. Limites expressos e implícitos ao poder de refor-
ma. 3. Normas constitucionais. Efi cácia e aplicabilidade das normas constitucionais. 
Confl ito de normas constitucionais no tempo e no espaço. Direito constitucional inter-
temporal. Teoria da recepção. Integração constitucional. Disposições constitucionais 
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transitórias. Transição constitucional. Função e efi cácia das normas constitucionais 
transitórias. Disposições transitórias e reforma constitucional. 4. Princípios constitu-
cionais. Conceitos. Regras e princípios. Proporcionalidade e razoabilidade. Subsun-
ção e ponderação constitucional. Princípios materiais e formais. Interpretação cons-
titucional. Princípios e postulados de interpretação constitucional. Silêncio, lacuna e 
omissão constitucional. Interpretação conforme a Constituição. 5. Teoria dos direitos 
fundamentais. Conceito e titulares. Colisão de direitos fundamentais. Direitos funda-
mentais individuais e coletivos. Liberdades constitucionais. Privacidade e intimidade. 
Direito de igualdade. Estatuto constitucional da propriedade. Direitos sociais. Efi cácia 
e aplicabilidade dos direitos sociais. Direitos individuais e coletivos dos trabalhado-
res. Garantias constitucionais. Remédios constitucionais: habeas corpus, mandado de 
segurança individual e coletivo, ação popular, direito de petição, mandado de injun-
ção e habeas data. Direito de ação e direito de defesa. Tutela jurisdicional efetiva. 
6. Nacionalidade. Perda e aquisição da nacionalidade. Direitos políticos. Direito de 
sufrágio. Sistemas eleitorais. Procedimento eleitoral. Direitos políticos negativos: 
privação, requisição e inelegibilidades. Partidos políticos. 7. Federação. Natureza e 
características do Estado Federal. Confederação. Estados-membros. Territórios. Mu-
nicípio na Federação brasileira. Vedações constitucionais de natureza federativa. Au-
tonomia e intervenção. Intervenção Federal. Intervenção Estadual nos Municípios. 
Peculiaridades da intervenção por descumprimento de ordem judicial. 8. Repartição 
constitucional de competências. Competências legislativas e administrativas. Com-
petência privativa, comum, concorrente e suplementar. Interesse local. Princípio da 
simetria. União Federal. Natureza. Competências da União. Organização dos poderes 
da União. Estados membros. Constituição Estadual. Limites do poder constituinte es-
tadual. Competências estaduais. Organização Estadual. Distrito Federal. Município. 
Autonomia Municipal. Criação e extinção dos Municípios. Competências municipais. 
Organização constitucional administrativa no âmbito federal, estadual e municipal. 9. 
Regiões. Região, aglomeração urbana e microrregião. Regiões Metropolitanas: con-
ceito, criação, extinção, regime constitucional. Serviços públicos e região metropolita-
na. 10. Leis orgânicas dos Municípios. Natureza. Alteração. 11. Separação de poderes. 
Delegação de competências. Poder executivo. Eleição e mandato do Presidente da 
República, do Governador e do Prefeito. Atribuições. Responsabilidade. Substituição 
e sucessão. Perda do mandato. 12. Poder Judiciário. Jurisdição. Função jurisdicional. 
Órgãos do Poder Judiciário. 13. Poder legislativo. Organização do Poder legislati-
vo federal, estadual e municipal. Direitos e prerrogativas, remuneração, atribuições, 
crimes de responsabilidade e perda do mandato. 14. Processo legislativo. Iniciativa. 
Espécies legislativas. 15. Funções essenciais da justiça. Estatuto constitucional da ad-
vocacia. Defensoria pública. Ministério Público: natureza, princípios, competências, 
estrutura orgânica, garantias e funções institucionais. Advocacia pública: conceito, 
função institucional e prerrogativas. 16. Controle de constitucionalidade. Espécies de 
inconstitucionalidade. Modalidades de controle. Sistema brasileiro de controle. Con-
trole incidental. Controle difuso e reserva de plenário. Súmula vinculante. Mandado 
de injunção. Repercussão geral. Controle concentrado. Ação direta de inconstitucio-
nalidade por ação e por omissão. Ação declaratória de constitucionalidade. Arguição 
de descumprimento de preceito fundamental. Ação interventiva. Efeitos da decisão 
no controle concentrado. Sentenças interpretativas, manipulativas e limitativas. Con-
trole de constitucionalidade de leis municipais. Administração Pública e lei inconsti-
tucional. 17. Normas constitucionais referentes à Administração Pública. Princípios 
Constitucionais do Direito Administrativo expressos e implícitos. Servidores públicos 
na Constituição. 18. Sistema tributário nacional e fi nanças públicas. Limitações cons-
titucionais do poder de tributar. Discriminação constitucional das rendas tributárias. 
Estrutura constitucional dos orçamentos. Princípios orçamentários. Vedações orça-
mentárias. Elaboração das leis orçamentárias. Fiscalização contábil, fi nanceira e orça-
mentária. 19. Ordem constitucional econômica e fi nanceira. Constituição econômica. 
Princípios gerais da atividade econômica. Atuação estatal na ordem econômica. Pro-
priedades na ordem econômica. Política urbana, agrícola e fundiária. Reforma agrária. 
Sistema Financeiro Nacional. 20. Ordem social. Seguridade social: saúde, previdência 
e assistência social. Educação e cultura. Desporto. Tutela da criança e do adolescente, 
do jovem e do idoso. Lei Orgânica do Município de Campinas. 

 DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS 
1. Interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Princípios gerais do proces-
so civil coletivo. A tutela dos interesses metaindividuais pelo Município. Legitimação 
e interesse. Políticas públicas e Direitos Fundamentais. 2. Ação Civil Pública: concei-
to, objeto, legitimação, interesse de agir. Litisconsórcio e assistência. Competência. 
Litispendência, conexão e continência em ações coletivas. Transação. Ônus da pro-
va. Liminar, Antecipação de tutela e medidas de urgência em ações coletivas. Tutela 
Inibitória em ações coletivas. Sentença. Recursos. Coisa julgada. Execução. Fundo 
para reparação dos bens lesados. Inquérito civil. Termo de ajustamento de conduta. 
Recomendações. Controle difuso de constitucionalidade e Ação Civil Pública. 3. Ação 
popular: conceito, objeto, legitimação, interesse de agir. Ação popular destinada à anu-
lação de ato lesivo ao interesse público e à tutela de interesses difusos. Competência. 
Sentença. Coisa julgada. Recursos. Posição processual das pessoas de direito público. 
4. Direito do Consumidor. Proteção constitucional ao consumidor. Princípios gerais e 
âmbito de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 5. Defesa do consumidor 
em juízo. 6. Sistema Nacional de Direito do Consumidor. Ministério Público e De-
fensoria Pública. Delegacia do consumidor. PROCON. Associações civis de defesa 
do consumidor. Departamento de proteção e defesa do consumidor. Sistema nacional 
de informações de defesa do consumidor. Plano Nacional de Consumo e Cidadania 
(Decreto nº 7.963, de 15 de março de 2013), Educação sobre Consumo Adequado. 
Confl ito de atribuições entre PROCON e outros órgãos de defesa do consumidor. 7. 
Convenção coletiva de consumo. 8. Responsabilidade pelos vícios e pelos fatos dos 
produtos e dos serviços. Prescrição, decadência e garantia. Práticas abusivas. Ofer-
ta e publicidade. Cláusulas abusivas. Contrato de adesão. Sanções administrativas. 
Serviços públicos no Código de Defesa do Consumidor. 9. Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Princípios. Direitos fundamentais. Prevenção. Política de atendimento. 
Medidas de proteção. Proteção da criança e do adolescente em juízo: individual e 
coletiva. Conselho tutelar. 10. Estatuto do Idoso. Princípios. Direitos fundamentais. 
11. Estatuto da pessoa com defi ciência (Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015) e Lei nº 
7.853, de 24 de outubro de 1989. Modelo assistencial em saúde mental (Lei nº 10.216, 
de 06 de abril de 2001). 
  
 DIREITO TRABALHISTA E PROCESSUAL DO TRABALHO 
1. Relações de trabalho. Natureza jurídica. Caracterização. 2. Sujeitos da relação de 
emprego: empregador, empregado, autônomos, avulsos, temporários. Grupo econô-
mico. Sucessão de empregadores. 3. Contrato de trabalho: defi nição e requisitos. Di-
ferenças entre contrato de trabalho e prestação de serviços, empreitada, representação 
comercial, mandato, parceria. Espécies e efeitos. Alteração, interrupção e suspensão. 
Término: aviso prévio, modalidades de extinção e verbas rescisórias. Estabilidades no 
emprego e FGTS. 4. Remuneração. Conceito e modalidades. Distinção entre remu-

neração e salário. Equiparação salarial. 5. Duração do trabalho. Jornadas. Trabalho 
noturno. Horas extraordinárias. Repouso. Férias. 6. Sindicatos. Condições de registro 
e funcionamento. Atividades e prerrogativas. Acordos e Convenções Coletivas de tra-
balho. Greve. 7. Segurança e medicina do trabalho: insalubridade e periculosidade. 7. 
A Fazenda Pública perante a Justiça do Trabalho. 8. Terceirização no serviço público. 
9. Organização e competência da Justiça do Trabalho. Graus de jurisdição. Processo 
judiciário do Trabalho: disposições preliminares, processo em geral. Dissídios indivi-
duais: ritos ordinário e sumaríssimo, fase postulatória, instrutória e decisória. Recur-
sos na Justiça do Trabalho. 10. Prescrição e decadência. 11. Execução trabalhista. 12. 
Súmulas do Tribunal Superior do Trabalho.

 DIREITO FINANCEIRO E DIREITO TRIBUTÁRIO 
 Direito financeiro:  1. Direito fi nanceiro: conceito e objeto. Atividade fi nanceira do 
Estado. Fontes do Direito fi nanceiro. Lei Federal nº 4.320/64 e Lei de Responsabili-
dade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000). 2. Orçamento público. Conceito. Tipos. 
Orçamento programa. Princípios orçamentários constitucionais. 3. Leis orçamen-
tárias. Plano Plurianual. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lei Orçamentária Anual. 
Ciclo orçamentário. Processo legislativo. 4. Exercício fi nanceiro. Regime de caixa. 
Regime de competência. Execução orçamentária. Programação fi nanceira e crono-
grama de desembolso. Verifi cação do cumprimento de metas e limitação de empenho. 
Relatório de execução orçamentária e de gestão fi scal. Falta de orçamento. Entrega 
de recursos ao Legislativo. 5. Vedações constitucionais. 6. Créditos adicionais: crédi-
tos suplementares, créditos especiais, créditos extraordinários. 7. Despesas públicas. 
Conceito. Classifi cação. Princípios. Estágios. Empenho: conceito, tipos, nota de em-
penho. Restos a pagar. Despesas obrigatórias de caráter continuado. Despesas com 
pessoal. Despesas com seguridade social. 8. Transferências voluntárias. Destinação 
de recursos públicos para o setor privado. Sistema fi nanceiro nacional. 9. Regime 
de adiantamento. 10. Precatórios. Conceito. Histórico. Precatório alimentar: Súmula 
655 do STF. Débitos de natureza alimentícia; requisitório de pequeno valor; vedação 
de fracionamento. Prioridade alimentar. Abatimento de débitos tributários. Cessão de 
precatórios. Assunção de dívida. Sequestro. Precatório na Lei de Responsabilidade 
Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000). 11. Receita Pública. Conceito, classifi cação, 
estágios. Renúncia de receita. Fundos especiais. Disponibilidade de caixa. 12. Reparti-
ção de receitas tributárias. Conceito. Critérios. Partilha direta e indireta. Retenção. 13. 
Empréstimos públicos. Conceito, natureza, classifi cação, princípios, regime constitu-
cional. Limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 
nº 101/2000). Operações de crédito. Antecipação de receita. 14. Controle fi nanceiro 
interno. Controle fi nanceiro externo. Controle pelo Tribunal de Contas. Controle juris-
dicional do orçamento. Orçamento e reserva do possível.
 Direito Tributário:  1.. Defi nição e conteúdo do direito tributário. Tributo. Conceito. 
Espécies tributárias: impostos, taxas de polícia e de serviço, contribuição de melho-
ria, empréstimo compulsório, contribuições. Preço público e tributo. Contribuições 
de interesse das categorias profi ssionais e econômicas. Contribuições de intervenção 
no domínio econômico. Contribuições sociais. 2. Fontes do direito tributário. Fontes 
primárias. Fontes secundárias. Competência tributária e limitações do direito de tri-
butar. Legislação tributária: alcance da expressão; matéria disciplinada por lei e por 
normas complementares. O sistema constitucional brasileiro. Competência tributária, 
discriminação das receitas tributárias, limitações ao poder de tributar. 3. Princípios 
constitucionais tributários. Princípio da anterioridade tributária. Anualidade. Vigência 
e efi cácia da norma tributária. Anterioridade nonagesimal. Princípio da não cumulati-
vidade. Princípio da isonomia tributária. Capacidade contributiva. Segurança jurídica 
e tributação. Princípio da irretroatividade tributária. Princípio da vedação ao confi sco. 
Princípio da tipicidade tributária. 4. Obrigação Tributária: fato gerador; sujeito ati-
vo e sujeito passivo, solidariedade; capacidade tributária; responsabilidade tributária. 
Obrigação principal e acessória. 5. Crédito Tributário: constituição; modalidades de 
Lançamento; suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Extinção das obri-
gações tributárias. Pagamento devido e indevido. Compensação. Transação. Remis-
são. Decadência e prescrição tributárias. Conversão do depósito em renda. Pagamento 
antecipado e homologação do pagamento. Consignação em pagamento. Coisa julgada 
e coisa julgada administrativa. Dação em pagamento. 6. Repetição do indébito tri-
butário. Hipóteses de restituição. Prazos extintivos. Restituição e compensação. 7. 
Exclusão do crédito tributário. Isenção tributária. Anistia fi scal. Isenção e extrafi s-
calidade. 8. Sigilo Fiscal. Dívida Ativa. Inscrição do crédito tributário. Pressupostos 
legais. Presunção de certeza e liquidez da dívida inscrita, emendas e substituições 
de certidões de dívida ativa. Certidões negativas, sigilo fi scal, divulgação de infor-
mações, limitações. Imunidades e isenções tributárias. Anistia. 9. Hipótese tributária. 
Fato imponível. Relação jurídico-tributária. Hipótese de incidência e base de cálculo. 
Alíquota. 10. Sujeito ativo e passivo. Competência tributária e sujeição ativa. Suces-
são do sujeito ativo. Contribuinte. Responsabilidade tributária. Responsabilidade pelo 
tributo e responsabilidade pela infração. Responsabilidade solidária. Responsabilida-
de sucessória. Responsabilidade de terceiros. Substituição tributária. Sujeição passiva 
e convenções particulares. Capacidade tributária. Domicílio tributário. 11. Infrações e 
sanções tributárias. Classifi cação e espécies de infrações tributárias. Denúncia espon-
tânea. Hipóteses de exclusão de penalidade. Sanções tributárias. 12. Administração 
tributária. Fiscalização. Dívida ativa. Dívida ativa. Certidão negativa. Cadastro in-
formativo Municipal (CADIN). 13. Planejamento tributário. Fraude à lei. Abuso de 
forma, abuso de direito e simulação. 14. Garantias e privilégios do crédito tributário. 
Preferência e cobrança em falência e concordata. Responsabilidade patrimonial dos 
sócios e administradores. Alienação de bens em fraude à Fazenda Pública. 15. IPTU. 
Imunidades, descontos, isenções, remissões e anistias. Progressividade fi scal e extra-
fi scal. Lançamento do IPTU. 16. ISS. Aspectos espacial, material, pessoal, temporal, 
quantitativo da hipótese de incidência. Imunidades, descontos, isenções, remissões e 
anistias. Lançamento do ISS. Cadastro de prestadores de outros Municípios. Cadastro 
de contribuintes mobiliários. 17. ITBI. Aspectos espacial, material, pessoal, temporal, 
quantitativo da hipótese de incidência. Imunidades e isenções. Lançamento do ITBI. 
Obrigações dos notários e ofi ciais de registros de imóveis e seus prepostos. 18. Taxas. 
Aspectos espacial, material, pessoal, temporal, quantitativo da hipótese de incidência. 
Limites constitucionais e legais. Imunidades e isenções. Taxa decorrente do exercício 
do Poder de Polícia. 19. Processo administrativo tributário. Relação jurídica tributária 
e provas. Presunções no direito tributário. 20. Processo judicial tributário. A execução 
fi scal. Mandado de segurança, ação anulatória de débito fi scal, ação de repetição de 
indébito tributário, ação de consignação em pagamento, ação declaratória de inexis-
tência de relação jurídico-tributária. Ação cautelar fi scal.
  
 DIREITO CIVIL 
1. Direito objetivo. Norma jurídica: características, elementos e classifi cação. Fontes 
do direito. Vigência, validade, efi cácia, aplicação, hierarquia e revogação. Interpre-
tação das leis. Confl ito intertemporal e interespacial das leis. Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro. 2. Direito subjetivo. Faculdades e interesses. Direito 
adquirido e expectativa de direito. 3. Pessoas. Nascituro. Pessoa natural: começo, fi m, 
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personalidade, capacidade e legitimidade, cessação da incapacidade, emancipação, re-
gistro civil e nome. Domicílio. Ausência, morte natural e presumida. Pessoa jurídica: 
conceito e classifi cação. Associações, organizações sociais e organizações sociais de 
interesse público. Fundações. Desconsideração da personalidade jurídica. Direitos da 
personalidade: direitos à integridade moral, física e intelectual. 4. Bens. Classifi cação. 
Bens em si considerados, bens reciprocamente considerados. Bens públicos e priva-
dos: regime jurídico. Bem de família legal e convencional. 5. Fatos, atos e negócios 
jurídicos: conceito, classifi cação. Elementos de existência. Pressupostos de validade. 
Representação. Invalidade. Nulidade e anulabilidade. A simulação. Princípio da con-
servação dos negócios jurídicos. Conversão, concentração e convalidação dos negó-
cios. Boa-fé objetiva e Teoria dos Atos Próprios. Vícios dos negócios jurídicos: erro, 
dolo, coação, estado de perigo e lesão. A efi cácia do negócio jurídico. Condição, termo, 
encargo. 6. Prescrição e decadência. 7. Obrigações. Conceito e elementos essenciais. 
Modalidades. 8. Fontes e efeitos das obrigações. Transmissão das obrigações. Cessão 
de direitos. Adimplemento e extinção das obrigações. Inadimplemento. Pagamento 
indevido. Enriquecimento sem causa. Mora. Extinção e inexecução. Dívidas de valor. 
Correção monetária. Perdas e danos. Cláusula penal. Juros. Arras. 9. Contratos. Con-
ceito. Classifi cação dos contratos. Contrato preliminar. Formação dos contratos. 10. 
Estipulação em favor de terceiro. Promessa de fato de terceiro. Contrato com pessoa a 
declarar. 11. Evicção. Vícios redibitórios. 12. Extinção dos contratos. Extinção normal 
e anormal. Resolução, resilição. Exceção de contrato não cumprido. Resolução por 
onerosidade excessiva. Teoria da Imprevisão. Teoria do adimplemento substancial. 
13. Contratos típicos. Compra e venda, permuta e doação. Contrato de sociedade. So-
ciedade simples. Contrato estimatório. Mandato, depósito, mútuo, comodato, fi ança, 
locação, locação predial urbana, seguro, comissão, corretagem, transporte e agência e 
distribuição. Transação. 14. Contratos de adesão. Contratos aleatórios. 15. Negócios 
jurídicos unilaterais. 16. Responsabilidade civil. Responsabilidade civil e responsabi-
lidade penal: independência e ressalvas. Responsabilidade objetiva e responsabilidade 
subjetiva. Culpa. Responsabilidade civil dos incapazes. Nexo de causa. Causalidade 
alternativa. Excludentes de responsabilidade. Responsabilidade decorrente de abuso 
de direito. Responsabilidade pelos fatos de terceiros. Responsabilidade pelos fatos das 
coisas. Dano e indenização. Dano patrimonial, dano pessoal, dano moral e estético. 
Dano coletivo. Dano social. 17. Posse. Conceito, evolução, classifi cação. Aquisição 
e perda. Efeitos da posse. Defesa da posse. Composse. 18. Propriedade. Conceito. A 
propriedade em geral. A função social da propriedade. Propriedade imobiliária. Li-
mitações impostas à propriedade. 19. A propriedade imobiliária urbana. Modalidades 
de aquisição e perda. Condomínio. Propriedade em planos horizontais. Incorporação. 
Parcelamento do solo urbano. Usucapião. Direitos de vizinhança. 20. Direitos reais 
sobre coisa alheia. Conceitos e princípios. 21. Enfi teuse. Servidões. Direito de super-
fície. Usufruto, uso e habitação. Promessa de compra e venda de imóvel. Direitos reais 
de garantia. 22. A propriedade móvel. Aquisição e perda. A propriedade resolúvel. A 
propriedade fi duciária. 23. Registros públicos. 24. Sucessões. Inventário e arrolamen-
to. Sonegados. 25. Herança jacente e vacante. 26. Sucessão legítima e testamentária. 
27. Casamento e união estável. 28. Direito autoral: conceito, princípios. Direito mate-
rial e moral do autor. 29. Direito de empresa. Empresário. Sociedades personifi cadas 
e não personifi cadas. Sociedades simples e sociedades empresariais. Teoria da empre-
sa. Sociedades por ações. Sociedades limitadas. Microempresa. Fundo de comércio. 
Ações e debêntures. Subscrição de capital. Responsabilidade dos administradores de 
sociedades. Cooperativas. 30. Concurso de credores. Falência, recuperação judicial e 
recuperação extrajudicial. 31. Títulos de crédito: cheque, letra de câmbio, nota pro-
missória e duplicata. 32. Jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores relacio-
nadas aos itens anteriores.

 DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
1. Princípios gerais do processo civil. Fontes. Lei processual civil. Efi cácia. Aplicação. 
Interpretação. Direito Processual Intertemporal. Critérios. 2. Jurisdição. Conceito. 
Característica. Natureza jurídica. Princípios. Limites. Competência. Critérios deter-
minadores. Competência originária dos Tribunais Superiores. Competência absoluta 
e relativa. Modifi cações. Meios de declaração de incompetência. Confl itos de com-
petência e de atribuições. 3. Direito de ação. Elementos. Condições. Classifi cação 
e critérios identifi cadores. Concurso e cumulação de ações. Conexão e continência. 
4. Processo: noções gerais. Relação Jurídica Processual. Pressupostos Processuais. 
Processo e procedimento. Espécies de processos e de procedimentos. Objeto do 
processo. Mérito. Questão principal, questões preliminares e prejudiciais. Sujeitos 
Processuais. Juiz. Princípios. Poderes. Deveres. Responsabilidade. Impedimentos e 
Suspeição. Organização judiciária federal e estadual. 5. Sujeitos Processuais. Partes 
e Procuradores. Capacidade e Legitimação. Representação e Substituição Processual. 
Litisconsórcio. Intervenção de Terceiros. Advogado. Ministério Público. Auxiliares 
da Justiça. A Advocacia Pública. Prerrogativas da Fazenda Pública em juízo. 6. Fa-
tos e atos processuais. Forma. Tempo. Lugar. Prazos. Comunicações. Nulidades. 7. 
Procedimento ordinário e sumário. Aspectos gerais. Fases. Petição inicial. Requisi-
tos. Indeferimento da petição inicial. Resposta do réu. Impulso processual. Prazos e 
preclusão. Prescrição. Inércia processual: contumácia e revelia. Formação, suspensão 
e extinção do processo. 8. Resposta do Réu. Contestação. Exceções. Reconvenção. 
Ação declaratória incidental. Incidentes processuais. 9. Providências preliminares. 
Julgamento conforme o estado do processo. Provas. Audiências. Conciliação, instru-
ção e julgamento. 10. Prova. Distribuição do ônus da prova. Fatos que independem de 
prova. Depoimento pessoal. Confi ssão. Prova documental. Exibição de documentos 
ou coisas. Prova testemunhal. Prova pericial. Inspeção judicial. Exame e valoração 
da prova. 11. Tutelas de Urgência. Fungibilidade. Antecipação dos efeitos da tutela. 
Processo Cautelar. Princípios Gerais. Poder Cautelar do Juiz. Medidas Cautelares Ino-
minadas. Procedimentos Cautelares Específi cos. Protesto, notifi cação e interpelação. 
Arresto. Sequestro. Caução. Busca e Apreensão. Exibição. Produção Antecipada de 
Provas. Justifi cação. Atentado. Tutelas de Urgência nos Tribunais. Protestos. Noti-
fi cações. Interpelações. 12. Medidas de contra cautela. Suspensão de segurança, de 
liminar e de antecipação de tutela. Restrições legais à concessão de liminares e de 
antecipação de tutela contra o Poder Público. 13. Sentença. Conceito. Classifi cações. 
Requisitos. Efeitos. Publicação, intimação, correção e integração da sentença. Exe-
cução provisória. Coisa julgada. Conceito. Espécies. Limites. 14. Remessa Ofi cial. 
Meios de impugnação à sentença. Ação rescisória. Recursos. Disposições Gerais. 
Apelação. Agravos. Embargos de Declaração. Embargos Infringentes. Recurso Ordi-
nário. Recurso Especial. Recurso Extraordinário. Recursos nos Tribunais Superiores. 
Reclamação e correição. 15. Repercussão geral. Súmula vinculante. Recursos repeti-
tivos. Liquidação de Sentença. Espécies. Procedimento. Cumprimento da sentença. 
Procedimento. Impugnação. 16. Processo de Execução. Princípios gerais. Espécies. 
Execuções especiais. Execução contra a Fazenda Pública. Regime de Precatórios. Re-
quisições de Pequeno Valor. Execução de obrigação de fazer e de não fazer. Execução 
por quantia certa contra devedor solvente. 17. Embargos do Devedor. Embargos de 
Terceiros. Exceção de pré-executividade. Remição. Suspensão e extinção do processo 

de execução. 18. Procedimentos Especiais de jurisdição contenciosa. Generalidades. 
Características. Espécies. Ação de Consignação em Pagamento. Ação de Depósito. 
Ação de Anulação e Substituição de Títulos ao Portador. Ação Monitória. Ação de 
Prestação de Contas. Ações Possessórias. Ação de Nunciação de Obra Nova. Ação 
de Usucapião. Ação de Divisão e Demarcação. Restauração de autos. Inventário e 
arrolamento. Desapropriação. 19. Procedimentos especiais de jurisdição voluntária. 
Alienações judiciais. Herança Jacente. Dúvida. Ação Popular. Ação Civil Pública. 
Aspectos processuais. 20. Mandado de Segurança. Mandado de Injunção. Mandado 
de Segurança Coletivo. Habeas Data. 21. O Processo Civil nos sistemas de controle 
da constitucionalidade. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ação Declaratória de 
Constitucionalidade. Medida Cautelar. Declaração incidental de inconstitucionalida-
de. Ações Civis Constitucionais. Arguição de Descumprimento de Preceito Funda-
mental. 22. Processo judicial tributário. Execução fi scal - Lei Federal n° 6.830/80. 
Ação anulatória de débito fi scal. Ação de repetição de indébito. Ação de consignação 
em pagamento. Ação declaratória. Medida cautelar fi scal. Outras medidas judiciais de 
natureza tributária. 23. Juizado Especial da Fazenda Pública. 24. Ação de Improbidade 
Administrativa. 25. Jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores relacionadas 
aos itens anteriores.

 DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL  
1. Princípios penais. Princípio da legalidade. Princípio da culpabilidade. Princípio da 
proteção do bem jurídico. Princípio da intervenção mínima. Princípio da pessoali-
dade, individualização e proporcionalidade das penas. Princípio da adequação social 
e signifi cância. 2. Norma penal. Interpretação e integração da lei penal. Aplicação 
da lei penal no tempo e no espaço. Confl ito aparente de normas penais. 3. Crime. 
Conceito e classifi cação. Responsabilidade penal das pessoas jurídicas. Imputabili-
dade. Conduta punível. Teorias da ação. Omissão. Crimes omissivos. Nexo causal. 
Fato típico. Tipo nos crimes dolosos e culposos, nos crimes de ação e de omissão. 
Imputação objetiva. 4. Antijuridicidade e justifi cação. Excludentes legais e extralegais 
de antijuridicidade. Culpabilidade e exculpação. Excludentes legais e extralegais de 
culpabilidade. 5. Consumação e tentativa. Desistência voluntária e arrependimento 
efi caz. Arrependimento posterior. Crime impossível e delito putativo. Autoria e parti-
cipação. Concurso de pessoas e concurso de delitos. 6. Penas privativas de liberdade. 
Penas alternativas. Pena de multa. Determinação da pena. Teoria das circunstâncias. 
Medidas de segurança. Suspensão e livramento condicional. Efeitos da condenação e 
reabilitação. Condições objetivas de punibilidade e escusas absolutórias. Extinção da 
punibilidade. 7. Inquérito policial. 8. Ação penal. Denúncia e queixa. Competência. 
9. Prisão. Prisão provisória. Flagrante. Preventiva. Temporária. Liberdade provisória. 
10. Prova no processo penal. 11. Sentença penal. Efeitos da condenação. 12. Recursos 
penais. Revisão criminal. 13. Procedimento comum ou ordinário. Juizados Especiais 
criminais (Lei nº 9.099/95). 14. Procedimento dos crimes funcionais. 15. Execução 
penal. 16. Crimes em espécie: crimes contra a Administração Pública, crimes contra a 
fé pública, crimes contra o patrimônio. 17. Crimes contra as fi nanças públicas. Crimes 
contra a economia popular. Crimes contra o consumidor. Crimes falimentares. Crimes 
contra a ordem econômica. Crimes eleitorais. 18. Crimes contra a ordem tributária. 19. 
Crimes de licitações. 20. Crimes hediondos. Crime organizado. Lavagem de dinheiro. 
21. Crimes contra o idoso. Crimes contra a criança e o adolescente. Crimes ambien-
tais. Crime de preconceito. 22. Crimes de responsabilidade do Prefeito Municipal. 23. 
Abuso de autoridade. 

 ANEXO II 
 REQUERIMENTO PARA ISENÇÃO - DOADOR DE SANGUE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CONCURSO PÚBLICO PROCURADOR - EDITAL 05/2016

REQUERIMENTO PARA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR DE INSCRIÇÃO NA CONDI-
ÇÃO DE DOADOR DE SANGUE

NOME: ________________________________________________________________________________
___

RG: 
_____________________________________

CARGO: _____________________________________________________________________________

SOLICITO ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR DA INSCRIÇÃO REFERENTE AO CONCURSO 
PÚBLICO PROCURADOR, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, CONFORME CAPÍTULO 
V - DAS INSCRIÇÕES.

ENVIO ANEXO A ESTE FORMULÁRIO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
01 CÓPIA, AUTENTICADA DE CADA UM DOS COMPROVANTES DE DOAÇÃO DE SANGUE, REA-
LIZADOS NO PERÍODO DE 30/09/2014 A 30/03/2016, CONFORME ABAIXO:

DATA DO COMPROVANTE 1: ______/______/______

DATA DO COMPROVANTE 2: ______/______/______

DATA DO COMPROVANTE 3: ______/______/______

ATESTO SEREM VERÍDICAS AS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE FORMULÁRIO 
E TENHO CIÊNCIA DE QUE, CASO SEJA INDEFERIDA ESTA SOLICITAÇÃO, DEVEREI EFETUAR O 
PAGAMENTO DO VALOR DA INSCRIÇÃO, CONFORME DESCRITO NO CAPÍTULO IV - ITEM 4.21.

DATA LIMITE PARA PAGAMENTO DO VALOR DA INSCRIÇÃO: 25/04/2016

DATA: ______/______/______

ASSINATURA

 
 ANEXO III 
 DOCUMENTOS A SEREM EXIGIDOS NO ATO DA POSSE (*) 
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- Certidão de Nascimento (quando for solteiro);
- Certidão de Casamento;
- Certidão de Óbito (viúvo);
- Carteira de Trabalho e Previdência Social;
- Comprovante de endereço com o CEP;
- Título de Eleitor com a  Certidão de quitação eleitoral , emitida pelo site do Tribunal 
Regional Eleitoral (  www.tre-sp.gov.br  );
- Carteira de Identidade (R.G.), emitida nos últimos 10 (dez) anos;
- C.P.F. (Cadastro Pessoa Física);
- Certifi cado de Reservista ou Carta Patente (para o sexo masculino);
- Comprovante de PIS ou PASEP; (caso não possua o cartão, procurar qualquer Agên-
cia da CEF ou Banco do Brasil e solicitar ao atendente o Extrato de Cadastro do PIS 
ou PASEP.  (Favor NÃO trazer o Cartão Cidadão); 
- 01 foto 3x4 recente;
- Diploma e Histórico Escolar de Bacharel em Direito;
- Carteira de Registro no Conselho - OAB
- Carteira de vacinação e CPF dos fi lhos menores de 18 (dezoito) anos 
-  Atestado de Antecedentes Criminais da Polícia Federal  (pode ser obtido junto ao 
site  www.dpf.gov.br  ); 
-  Atestado de Antecedentes Criminais da Polícia Estadual,  do Estado onde tenha 
residido nos últimos 05 anos. Para os residentes no Estado de São Paulo, o documento 
pode ser obtido junto ao site  www.ssp.sp.gov.br . Para portadores de RG de outros 
Estados e que residam no Estado de São Paulo requerer pessoalmente nos postos do 
 Poupatempo ;
-  Certidão de Distribuição dos Foros Cíveis, Fiscais, Criminais e dos Juizados Es-
peciais  Federais Criminais Adjuntos   (pode ser obtido junto ao site  www.jfsp.jus.br  ) ;
 -   1-Certidão Estadual de Distribuições Cíveis ( Ações Cíveis, Família e Secessões, 
Execuções Fiscais e Juizados Especiais Cíveis) e;   
-  2-Certidão Estadual de Distribuições Criminais ( Ações Criminais)     -        para os nas-
cidos anterior a 01/01/1969 solicitar as certidões no Fórum da cidade em que reside, 
(Campinas - Cidade Judiciária, Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300 Jd. 
Sta. Cândida).     E aos nascidos à partir de 01/01/1969 solicitar junto ao site:   www.
tjsp.jus.br.
 OBSERVAÇÃO  :  
 -  Os atestados apresentados deverão estar dentro do prazo de validade.
- Além dos documentos listados acima, a Prefeitura Municipal de Campinas poderá (à 
época da posse) em razão da regulamentação municipal, solicitar outros documentos, 
podendo ser revogada a nomeação do candidato que não os apresentar.

 (*) obs.: A   relação completa dos documentos estará disponível no link “CONCUR-
SOS E EMPREGOS” (  http://www.campinas.sp.gov.br/empregos_concursos.php  ) logo 
após a homologação do concurso.
 
 ANEXO IV 
 CRONOGRAMA   PREVISTO 

EVENTOS – CONCURSO PÚBLICO 05/2016 (PROCURADOR) DATAS PRE-
VISTAS

PUBLICAÇÃO DA COMISSÃO. 15/03/2016
PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO. 22/03/2016

PERÍODO DAS INSCRIÇÕES 23/03/2016 A 
25/04/2016

PERÍODO DE SOLICITAÇÃO PARA ISENÇÃO DO VALOR DE INSCRIÇÃO 23/03/2016 A 
30/03/2016

DIVULGAÇÃO DA CONSULTA INDIVIDUAL DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO 
DEFERIDAS E INDEFERIDAS, NO SITE DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS. 06/04/2016

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E DIVULGAÇÃO NO SITE DA FUNDAÇÃO 
CARLOS CHAGAS DO RESULTADO DA ANÁLISE DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO 
DO PAGAMENTO DO VALOR DA INSCRIÇÃO, APÓS RECURSOS

18/04/2016

PRAZO DE INSCRIÇÃO PARA OS CANDIDATOS QUE TIVERAM O INDE-
FERIMENTO DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR DA 
INSCRIÇÃO.

18/04/2016 A 
25/04/2016

ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES PELA INTERNET 25/04/2016
DATA LIMITE PARA POSTAGEM DO LAUDO MÉDICO PELOS CANDIDATOS 
COM DEFICIÊNCIA E SOLICITAÇÕES ESPECIAIS PARA A REALIZAÇÃO DAS 
PROVAS

25/04/2016

DIVULGAÇÃO NO SITE DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS DAS SOLICITA-
ÇÕES DEFERIDAS QUANTO À CONDIÇÃO DE DEFICIENTE E SOLICITAÇÕES 
ESPECIAIS.

03/05/2016

PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS 16/05/2016
APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 22/05/2016
DIVULGAÇÃO DOS GABARITOS NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (À PAR-
TIR DAS 8H00) E NO SITE DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS (A PARTIR DAS 
17H, JUNTO COM A DIVULGAÇÃO DAS PROVAS NO SITE)

24/05/2016

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS 
OBJETIVAS E DO RESULTADO DOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA A APLI-
CAÇÃO DA PROVA E CONTRA O GABARITO + REPUBLICAÇÃO DO GABARITO 
(CASO SEJA NECESSÁRIO)

04/07/2016

DIVULGAÇÃO, NO SITE DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, DAS RESPOSTAS 
DAS DECISÕES DOS RECURSOS. 04/07/2016

VISTA DAS FOLHAS DE RESPOSTAS DAS PROVAS OBJETIVAS. 04/07/2016 A 
06/07/2016

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO EDITAL DE RESULTADO FINAL, APÓS 
RECURSOS E CONVOCAÇÃO PARA A APLICAÇÃO DA 2ª ETAPA - PROVA DIS-
SERTATIVA E PEÇA PROCESSUAL

21/07/2016

APLICAÇÃO DA 2ªETAPA – PROVA DISSERTATIVA E PEÇA PROCESSUAL. 31/07/2016
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DISSERTATIVA E PEÇA 
PROCESSUAL 02/09/2016

VISTA DA PROVA DISSERTATIVA E PEÇA PROCESSUAL. 02/09/2016 A 
06/09/2016

PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE RESULTADO FINAL DA PROVA DISSERTATIVA E 
PEÇA PROCESSUAL E CONVOCAÇÃO PARA TÍTULOS 04/10/2016

DIVULGAÇÃO, NO SITE DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, DAS RESPOSTAS 
DAS DECISÕES DOS RECURSOS. 04/10/2016

PRAZO PARA ENVIO DOS TÍTULOS. 06/10/2016 A 
10/10/2016

PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE RESULTADO PRELIMINAR DOS TÍTULOS. 26/10/2016

EVENTOS – CONCURSO PÚBLICO 05/2016 (PROCURADOR) DATAS PRE-
VISTAS

DIVULGAÇÃO DAS RESPOSTAS DOS RECURSOS QUANTO AO RESULTADO 
PRELIMINAR DE TÍTULOS (NO SITE DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS). 11/11/2016

PUBLICAÇÃO, EM DIÁRIO OFICIAL E NO SITE DA FUNDAÇÃO CARLOS CHA-
GAS, DO RESULTADO FINAL E DO RESULTADO DOS RECURSOS INTERPOSTOS 
QUANTO AOS TÍTULOS.

11/11/2016

HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO 16/11/2016
 

 Campinas, 21 de março de 2016 
 MARIONALDO FERNANDES MACIEL 

 Secretário Muncipal de Recursos Humanos 
  

 PORTARIA ASSINADA PELO SENHOR SECRETÁRIO   
  PORTARIA N.º 85992/2016 

O Senhor Secretário Municipal de Recursos Humanos, usando das atribuições que 
lhes foram conferidas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Campinas e, de acordo 
com o protocolado nº 2015/60/1648, pela presente,
 RESOLVE 
Autorizar a partir de 01/04/2016, a alteração de jornada de trabalho solicitada pela 
servidora DANIELA PIASECKI SILVA, matrícula nº 38018-0, de 36 horas semanais 
para 30 horas semanais.
 

  

 CONVOCAÇÃO   
 A Junta Médica Ofi cial CONVOCA (o)a servidor(a) relacionado(a) abaixo a com-
parecer em sua respectiva data e horário, para avaliação com Relatórios e Exames 
Médicos, à Rua Onze de Agosto, nº.744, 1º Andar. 

Maria Betania Penha da F. Matos, Matrícula:65974-6
28/03/2016 às 08:30hs

Marco Antonio Gamez, Matrícula:34585-7
28/03/2016 às 09:30hs

João Jose Chegure Neto, Matrícula:20550-8
28/03/2016 às 13:40hs
 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 JUNTA MÉDICA OFICIAL   

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS   
  

 CERTIDÃO DE INTEIRO E PARCIAL TEOR 
  

  Decreto 18.050 de 01 agosto de 2013 
De acordo com a solicitação 16/10/10343, formulada pelo(a) Sr(a) NEIDE COLACI-
TE, decido pelo deferimento integral da Certidão do protocolado 10/10/02746.

 Campinas, 23 de março de 2016 
 

 ELIZABETE FILIPINI  
 Diretora do DARH/SMRH 

  

 COMUNICADO 
 O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Recur-

sos Humanos informa que: 
 De acordo com o Decreto  17.074 de 19/05/2010 , que regulamenta o Processo de 
Avaliação de Desempenho e Qualifi cação dos Servidores Efetivos e, considerando  o 
período avaliativo de  1º de Julho de 2014 a 30 de Junho de 2015,  fi ca estabelecido 
o cronograma e as atividades a serem realizadas, através do SISTEMA DE AVALIA-
ÇÃO DE DESEMPENHO - SAD:  https://sadpmc.campinas.sp.gov.br   
  
 1)   Período de 11 de Abril a 13 de Maio de 2016:  Preenchimento da avaliação pelo 
Avaliador juntamente com o Avaliado, e consolidação dos dados.

 2)   Período de 11 de Abril a 13 de Maio de 2016:  Ciência pelo servidor de sua ava-
liação, após consolidação do processo por parte da chefi a.

 3)   Período de 16 de Maio a 25 de Maio de 2016:  Interposição de recurso, havendo 
discordância de notas,  através do Formulário  FO919. Este Recurso,  específico de 
notas do SAD  -  Sistema de Avaliação de Desempenho , deverá ser protocolizado e 
endereçado ao Setor de Avaliação de Desempenho - DRH/SMRH.

Solicitamos às pessoas que ocuparam cargo de Chefi a, no período avaliativo 
2014/2015, verifi car no SAD - Sistema de Avaliação de Desempenho, a partir de 
 11/04/2016 , a relação de servidores que serão avaliados. Encontrando servidores que 
não pertençam àquele local de trabalho, ou identifi cando a falta de servidores, entrar 
em contato com a área de Gestão de Pessoal (R.H.) de sua Secretaria para que provi-
denciem as correções necessárias.
 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS/SECRETARIA MUNICIPAL DE RECUR-
SOS HUMANOS 

 PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR PREFEITO 
  

  PORTARIA N.°86030/2016 

O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo 
e, nos termos do Edital 007/2011, do concurso público homologado em 18/05/2012, 
pela presente.

 RESOLVE 

Nomear os senhores abaixo relacionados para exercer em caráter efetivo, o cargo vago 
denominado Professor de Educação Básica III - Geografi a, junto à Secretaria Muni-
cipal de Educação.

ADRIANO BUENO DA SILVA
ALESSANDRA MARIA CIA SILVA RASTOLDO

Nomear o senhor IGOR STEMPNIAK MESKO, para exercer em caráter efetivo, o 
cargo vago denominado Professor de Educação Básica III - Matemática, junto à Se-
cretaria Municipal de Educação.

 PORTARIA N.°86031/2016 
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O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
nos termos do Edital nº 003/2013, do concurso público homologado em 02/08/2013, 
pela presente,
  

 RESOLVE 
Nomear as senhoras abaixo relacionadas para exercer em caráter efetivo o cargo vago 
denominado ENFERMEIRO, junto à Secretaria Municipal de Saúde.

FERNANDA RIBEIRO DRUMOND
LEILA FRANCO GOMES DE CARVALHO

Nomear a senhora PRISCILA PEREIRA ARAUJO, para exercer em caráter efetivo 
o cargo vago denominado ENFERMEIRO, junto ao Hospital Municipal “Dr. Mário 
Gatti”.

 PORTARIA N.°86032/2016 

O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
nos termos do Edital nº 005/2014, do concurso público homologado em 11/12/2014, 
pela presente,

 RESOLVE 

Nomear as senhoras abaixo relacionadas para exercer em caráter efetivo o cargo vago 
denominado PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, junto à Secretaria Municipal 
de Educação.

CRISTIANE APARECIDA RAMOS TESSARI
ISABEL SOARES SANTOS
NATALIA INHAUSER ROTOLI MICARONI
RAQUEL DOMINGOS ALVES
SIMONE CRISTINA LIVATO ROCHA

Nomear as senhoras abaixo relacionadas para exercer em caráter efetivo o cargo vago 
denominado PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II, junto à Secretaria Munici-
pal de Educação.

ADRIANA MARIA LEITE DE CAMPOS RODRIGUES
ANA PAULA FEITOSA GOMES DOS SANTOS
GEISA ELAINE CARVALHO DA PAIXAO
SUELEN BATISTA DE SOUZA
TAMIRES DORNELES E SILVA PIERUCCINI
VALERIA MOURA DA SILVA MATSUMOTO

Nomear a senhora FLAVIA DE MORAES FRANKLIN, para exercer em caráter efeti-
vo o cargo vago denominado PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III - ARTES, 
junto à Secretaria Municipal de Educação.

Nomear a senhora ALEXANDRA MIRANDA CASTANHEIRA MORELLI, para 
exercer em caráter efetivo o cargo vago denominado PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA III - EDUCAÇÃO FÍSICA, junto à Secretaria Municipal de Educação.

Nomear as senhoras abaixo relacionadas para exercer em caráter efetivo o cargo vago 
denominado PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III - INGLÊS, junto à Secre-
taria Municipal de Educação.

CAROLINA YORIKO NAGAMATSU
MARA REGINA FERREIRA MIRANDA
MONIA DE MELO FERRARI KOBA
SIMONE GONZALEZ MARTINEZ

 PORTARIA N.°86033/2016 

O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo 
e, nos termos do Edital 006/2014, do concurso público homologado em 04/03/2015, 
pela presente.

 RESOLVE 

Nomear as senhoras abaixo relacionadas para exercer em caráter efetivo o cargo vago 
denominado AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, junto à Secretaria Municipal 
de Educação

CLAUDIA NASCIMENTO CARDOSO PORTO
DEBORA ZANOTTO DOBELIN MACHADO
ELOISA GONCALVES SIMAO DANTAS
ITAMIRY SAMARA MENDES DOS SANTOS
KATIANI PINTO REIS
MAGDA MARQUES RODRIGUES
REGINA APARECIDA JOSE FERREIRA
ROSICLEIDE LESSA DA SILVA NUNES

 PORTARIA N°86034/2016 

O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo 
e, nos termos do Edital 007/2014, do concurso público homologado em 31/03/2015, 
pela presente.

 RESOLVE 

Nomear o senhor NADIR WEBERLING OLIVEIRA, para exercer em caráter efetivo, 
o cargo vago denominado Orientador Pedagógico, junto a Secretaria Municipal de 
Educação.

Nomear os senhores abaixo relacionados para exercer em caráter efetivo, o cargo vago 
denominado Professor Bilíngüe, junto a Secretaria Municipal de Educação.

ALESSANDRA FABRETO
FLAVIO JUNIOR FERREIRA ALEXANDRE
JESSICA KATIUSCIA DE LIMA
REBECA RIPARI

 PORTARIA N°86035/2016 

Exmo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo 

e, nos termos do Edital 008/2014, do concurso público homologado em 10/04/2015, 
pela presente.

 RESOLVE 

Nomear o senhor GUILHERME CANDIDO RODRIGUES, para exercer em caráter 
efetivo, o cargo vago denominado Técnico em Enfermagem, junto a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde.

 PORTARIA N.°86036/2016 

O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
nos termos do Edital nº 001/2015, do concurso público homologado em 21/07/2015, 
pela presente,

 RESOLVE 

Nomear os senhores abaixo relacionados para exercer em caráter efetivo o cargo vago 
denominado AGENTE DE AÇÃO SOCIAL ,  junto à Secretaria Municipal de Cidada-
nia, Assistência e Inclusão Social.

LEIDINALVA GONÇALVES DOS SANTOS
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
ROGER SANDRO SANTIAGO
 

  

 CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO 
 MÉDICOS - EDITAL 02/2015 

 A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas convoca 
os candidatos abaixo relacionados, por ordem de classifi cação, a comparecerem dia 
 31/03/16 (quinta-feira)  , às 9h00,  ao  Salão Vermelho - Térreo -   Paço Municipal - 
Av. Anchieta, 200 - Centro - Campinas , para  realização de reunião de preenchimento 
de vagas.
Os candidatos (ou seus procuradores, devidamente identifi cados), deverão comparecer 
à reunião, munidos de documento original de Identidade - R.G. 
A ausência implicará na perda dos direitos legais decorrentes do Concurso Público. 
  Não será permitida a presença de acompanhantes no local da reunião.

MÉDICO - MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
CLA NOME DOCUMENTO
28 RODRIGO KENJI GONSALEZ ITO 32734893
29 EDUARDO DOS SANTOS RIBEIRO 1159254060
30 CAROLINE AZEVEDO CUNHA 440487742
31 EMILIA PAULA RODRIGUES REIS 15823426
32 ANA CAROLINA HAMAMURA 254047804
33 PAULA CAROLINE GUISSI 463711713
34 ANA CAROLINA SOUSA GOMES 1423195973
35 DECIO RABELO DE CASTRO FILHO 114871024
36 RODRIGO VICTOR VIANA TOMAZ 361538765
37 BRENDA GONCALVES 14032882
38 JULIANA MACHADO ACOSTA 4904648
39 ANA PAULA SANTOS 324442750
40 LUIS FERNANDO MOMMA 347592934
41 PRISCILA MACHADO DE OLIVEIRA 457061443
42 LUCIANO LUIZ 334790864
43 JAMYLE MOURA CHAVES 277755394

MÉDICO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
CLA NOME DOCUMENTO
34 TÁSSIA PENIDO DE BRITTO ALBUQUERQUE 12497659
35 ANA CAROLINA GARROUX LOUREIRO 13597874
36 MARCIA DURCILA SILVA DE ALMEIDA 2462793
37 MARCO ANTONIO CIZOTTO 6170858
38 ELIANE  LINS DA  SILVA 478569
39 FABIANA FERNANDES NATHAN 357802500
40 MANUEL DIAS DA SILVA NETO 15658241
41 FRANCISCO RODRIGUES DE PAULA JUNIOR 8087613
42 MARCIAL PENIDO NOVIELLO M2355807
43 RODRIGO AUGUSTO FERREIRA LAKIS 249700220

 Campinas, 23 de março de 2016 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 Diretor do Departamento de Recursos Humanos 

 SECRETARIA DE SAÚDE 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE A 
COORDENADORIA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

SUDOESTE COMUNICA:    
PROTOCOLO N.º 2016/7/644
INTERESSADO: BRONHARA, VANESSA MELLO
CPF: 263.481.128-45
ASSUNTO: SAÚDE - DEFESA/RECURSO
DEFERIDO
 

 Campinas, 22 de março de 2016 
 GLÁUCIA MARGOTO 

 Coordenadora VISA-SUDOESTE 
  

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 A VIGILÂNCIA DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS E 

TERAPIAS ESPECIALIZADAS - SEDITE comunica: 
 
 ERRATA PUBLICAÇÃO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014: 
  
 ONDE SE LÊ: 
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 PROTOCOLO: 14/07/04912 PAS 
INTERESSADO: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CONFIANCE LTDA ASSUNTO: ASSUNÇÃO 
DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FERNANDA COSTA COIMBRA DINIZ, CRBM/SP Nº 2423 
DEFERIDO

 LEIA-SE:  
 PROTOCOLO: 14/07/04912 PAS 
INTERESSADO: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CONFIANCE LTDA ASSUNTO: ASSUNÇÃO 
DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SUBSTITUTA DE FERNANDA COSTA COIMBRA DINIZ, CRBM/
SP Nº 2423 
DEFERIDO

 ONDE SE LÊ: 
 PROTOCOLO: 14/07/04911 PAS 
INTERESSADO: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CONFIANCE LTDA ASSUNTO: BAIXA DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE RICHARD OLIVEIRA MONTRAZZI, CRBM/ SP Nº 8163 
DEFERIDO

 LEIA-SE:  
 PROTOCOLO: 14/07/04911 PAS 
INTERESSADO: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CONFIANCE LTDA ASSUNTO: BAIXA DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA SUBSTITUTA DE RICHARD OLIVEIRA MONTRAZZI, CRBM/ SP Nº 
8163 
DEFERIDO

 ONDE SE LÊ: 
 PROTOCOLO:  14/07/04909 PAS 
INTERESSADO: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CONFIANCE LTDA ASSUNTO: ASSUNÇÃO 
DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FERNANDA COSTA COIMBRA DINIZ, CRBM/SP Nº 2423 
DEFERIDO

 LEIA-SE:  
 PROTOCOLO:  14/07/04909 PAS 
INTERESSADO: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CONFIANCE LTDA ASSUNTO: ASSUNÇÃO 
DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SUBSTITUTA DE FERNANDA COSTA COIMBRA DINIZ, CRBM/
SP Nº 2423 
DEFERIDO

 ONDE SE LÊ: 
 PROTOCOLO: 14/07/04908 PAS 
INTERESSADO: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CONFIANCE LTDA ASSUNTO: BAIXA DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE RICHARD OLIVEIRA MONTRAZZI, CRBM/ SP Nº 8163 
DEFERIDO

 LEIA-SE:  
 PROTOCOLO: 14/07/04908 PAS 
INTERESSADO: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CONFIANCE LTDA ASSUNTO: BAIXA DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA SUBSTITUTA DE RICHARD OLIVEIRA MONTRAZZI, CRBM/ SP Nº 
8163 
DEFERIDO
 

 Campinas, 22 de março de 2016 
 CECILIA COPI 

 COORDENADORA SEDITE 

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 A COORDENADORIA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE LESTE COMUNICA: 

 
PROTOCOLO: 16/07/0670
INTERESSADO: ECOLAB EXAMES CARDIOVASCULARES LTDA
CPF/CNPJ: 01.972.139/0001-60
ASSUNTO: RECURSO AO AUTO DE INFRAÇÃO 0991
INDEFERIDO VISTO A GRAVIDADE DA INFRAÇÃO, POIS O ESTABELECIMENTO É CORRESPONSÁ-
VEL PELA GARANTIA DE SEGURANÇA E QUALIDADE E PADROES DE IDENTIFICAÇÃO 

PROTOCOLO: 16/07/0669
INTERESSADO: ECOLAB EXAMES CARDIOVASCULARES LTDA
CPF/CNPJ: 01.972.139/0001-60
ASSUNTO: RECURSO AO AUTO DE INFRAÇÃO 0992
INDEFERIDO VISTO QUE A EMPRESA ACOMPANHOU A VISTORIA E O RELATÓRIO FOI ENTREGUE 
PARA TODAS AS IRREGULARIDADES APONTADAS
 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 ELIANA DE FATIMA PARANHOS FERNANDES 
 COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE LESTE 

 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO NOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA 

PÚBLICA 

 PORTARIA Nº 64/2016 SMCASP 
 
O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, 
no uso de suas atribuições legais e nos termos das Leis Municipais 13.351/08 c/c 
1.399/55,

 RESOLVE   

Determinar a Instauração de  PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLI-
NAR Nº 9/2016 CGMC  para a regular apuração dos fatos narrados no protocolado 
 2016/215/559 , onde consta suposto descumprimento ao artigo 184 - incisos IV, V e VI 
da Lei Municipal 1.399/55, c/c a Portaria 001/99 SMCASP, fi gurando como autor(a)
(s) dos fatos o(a)(s) servidor(a)(s) matrícula(s) nº.  28.200-6 ;  129.301-0 ;  129.226-9 e 
129.266-8. 

Em observância ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório, bem 
como em atendimento ao disposto nos artigos 149 da Lei Orgânica do Município e do 
artigo 16 e seguintes da Lei Municipal 13.351/08, após a expedição do Mandado de 
Citação que irá acompanhado da contrafé do processo, o(a)(s) servidor(a)(s) público 
referido deverá comparecer à Corregedoria da Guarda Municipal de Campinas situada 
na Avenida Monte Castelo, 575 - Jardim Proença na cidade de Campinas/SP, nos dias 
úteis de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 16:00 horas para subscrição e ciência dos 
fatos que lhe são imputados. 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 LUIZ AUGUSTO BAGGIO 

 Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública 
  

 REF. PROTOCOLADO: 2013/10/17466 
 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

  O Presidente da Comissão Processante Permanente da Corregedoria da Guarda 
Municipal de Campinas , designada pela  Portaria nº 005/2012  do Secretário Mu-
nicipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, conforme dispõe o artigo 
24 da lei 13.351/2008,  Intima  V.Sa.  Dr. Luís Ricardo Bernardes dos Santos OAB 

175.761 com escritório em Av. Francisco Glicério - sala 74, 297, Centro - Campi-
nas/SP - CEP 13.026-501,  a apresentar Defesa Previa no prazo de  15  (quinze) dias  a 
contar da publicação do presente, na sede da referida Comissão situada na Corregedo-
ria da Guarda Municipal localizada na Avenida Monte Castelo, 575 - Jardim Proença 
na cidade de Campinas/SP, onde consta como processado o(a) servidor(a)  matrícula 
43.703-4, 111.725-4, 112.004-2,  lotado(a) na Guarda Municipal de Campinas da Se-
cretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança nos autos do  Proces-
so Administrativo Disciplinar nº 160/2013 CGMC, instaurado pela Portaria nº 
231/2013 SMCASP.  

 Campinas, 23 de março de 2016 
 JUAREZ IVAN TOGNETTA JUNIOR 

 PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE 
  

 REF. PROTOCOLADO: 2013/215/688 
 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

  O Presidente da Comissão Processante Permanente da Corregedoria da Guarda 
Municipal de Campinas , designada pela  Portaria nº 008/2012  do Secretário Mu-
nicipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, conforme dispõe o artigo 
24 da lei 13.351/2008,  Intima  V.Sa.  Dr. Luís Ricardo Bernardes dos Santos OAB 
175.761 com escritório em Av. Francisco Glicério - sala 74, 297, Centro - Campi-
nas/SP - CEP 13.026-501,  a apresentar Defesa Previa no prazo de  15  (quinze) dias  a 
contar da publicação do presente, na sede da referida Comissão situada na Corregedo-
ria da Guarda Municipal localizada na Avenida Monte Castelo, 575 - Jardim Proença 
na cidade de Campinas/SP, onde consta como processado o(a) servidor(a)  matrícula 
121.717-8,  lotado(a) na Guarda Municipal de Campinas da Secretaria Municipal de 
Cooperação nos Assuntos de Segurança nos autos do  Processo Administrativo Disci-
plinar nº 223/2013 CGMC, instaurado pela Portaria nº 295/2013 SMCASP.  

 Campinas, 23 de março de 2016 
 JULIANO PORT 

 Presidente da Comissão Processante 

 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 Coordenadoria de Fiscalização de Terrenos - COFIT 
 Protocolo: 2005/70/7996
Interessado: COFIT/ Audna Regina de Faria
INDEFIRO o recurso interposto mantendo-se as exigências quanto ao cumprimento 
das obrigações previstas em Lei, com a consequente manutenção dos débitos.
Em 15/03/2016

Protocolo: 2011/70/6630
Interessado: COFIT/ Oswaldo Pelegrini
INDEFIRO o recurso interposto mantendo-se as exigências quanto ao cumprimento 
das obrigações previstas em Lei, com a consequente manutenção dos débitos.
Em 15/03/2016

Protocolo: 2013/156/342
Interessado: COFIT/ Hélio Lobo Júnior
INDEFIRO o recurso interposto mantendo-se as exigências quanto ao cumprimento 
das obrigações previstas em Lei, com a consequente manutenção dos débitos.
Em 16/03/2016

Protocolo: 2013/156/3318
Interessado: COFIT/ Espólio de José Eduardo Mascaro de Tela
DEFIRO o pedido de cancelamento dos Autos de Infração e Multa nº 10055/2014 e 
10338/2014.
Em 15/03/2016
 

 ERNESTO DIMAS PAULELLA 
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  

  

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO LIMPEZA DE TERRENOS 
 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 

 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições torna pública 
a presente notifi cação de seus proprietários/possuidores abaixo relacionados, referente 
aos terrenos localizados neste município, para notifi cá-los da obrigação constituida na 
Lei nº 11.455/02, estabelecendo que devam executar a limpeza dos terrenos e mantê-
-los limpos, no prazo de 10 (dez) dias, a contar desta publicação. O não atendimento 
da presente notifi cação ensejará a imposição de multa e a adoção das medidas previs-
tas no citado diploma legal.

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO”

NOTIFI-
CAÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“JORGE RO-
DRIGUES” 3263.41.24.0844.01001 31538

“CONDO-
MINIO 

FAZENDATA-
QUARAL”

8-D-SUB 2016/156/438

“JOSE 
FAUSTINO 
CABRAL”

3422.11.74.0360 31202 “JARDIM BOA 
ESPERANÇA” 2 2015/156/9833

 

 Campinas, 21 de março de 2016 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
  

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO REPARO DE PASSEIO 
 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 

 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições torna pública 
a presente notifi cação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste 
município, abaixo relacionados, conforme obrigação constituída na Lei Complemen-
tar 09/03, estabelecendo que devam executar o reparo do passeio no prazo de 30 (trin-
ta) dias, a contar desta publicação. O não cumprimento da presente notifi cação ense-
jará a imposição de multa e adoção de medidas previstas nos citados diplomas legais.

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO”

NOTIFICA-
ÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“EMILIA 
BINOTTO 

GONCALVES”
3432.12.35.0374.01001 31880 “PARQUE IN-

DUSTRIAL” 1 2016/156/1230
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“GIOVANA 
BOCCONI 

COHN”
3423.13.97.0122 31539 CENTRO 8 2016/156/460

 

 Campinas, 21 de março de 2016 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
  

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO DO 
PASSEIO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 
 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições torna pública 
a presente notifi cação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste 
município e abaixo relacionados, vem através do presente edital para notifi cá-los da 
obrigação constituida na Lei Complementar nº 09/03, estabelecendo que devam exe-
cutar a pavimentação do passeio no prazo de 30 (trinta) dias, a contar desta publicação. 
O não atendimento da presente notifi cação ensejará a imposição de multa e a adoção 
das medidas previstas nos citados diplomas legais.

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTO-
GRÁFICO”

NOTIFICA-
ÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“JOSE FAUSTINO 
CABRAL” 3422.11.74.0360 31203 “JARDIM BOA 

ESPERANÇA” 2 2015/156/9833
 

 Campinas, 21 de março de 2016 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA LIMPEZA DE 
TERRENO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 
 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, não 
atenderam as notifi cações para a execução da limpeza dos terrenos abaixo relaciona-
dos nos respectivos prazos legais, vem pelo presente Edital notifi cá-los dos Autos de 
Infração e Multa lavrados conforme Lei 11.455/02. É facultada aos proprietários a 
interposição de defesa, por escrito, no prazo máximo de 08 (oito) dias a contar da pre-
sente data, sob pena do lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa e posterior 
cobrança judicial.

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTO-
GRÁFICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“PAULO LOT” 3263.42.83.0203 13946 “COND. FAZENDA 
TAQUARAL” 4 2015/156/7187

 

 Campinas, 21 de março de 2016 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
  

 EDITAL DE AUTO INFRAÇÃO E MULTA REINCIDENTE - 
LIMPEZA DE TERRENO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 
 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município não 
atenderam as notifi cações para execução de limpeza nos terrenos abaixo relacionados 
dentro dos prazos legais, vem pelo presente edital notifi cá-los dos Autos de Infração e 
Multa lavrados conforme Lei 11.455/02. É facultado aos proprietários a interposição 
de defesa, por escrito, no prazo máximo de 08 (oito) dias a contar da presente publica-
ção sob pena de lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTO-
GRÁFICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“EMILIO CARLOS 
SITAR” 3334.43.72.0287 14009 “JARDIM CAMPINA 

GRANDE” 7 2015/156/5438

“TEMA EMPREEN-
DIMENTOS IMOBI-

LIARIOS LTDA”
3343.43.60.0415 13879 “JARDIM LISA” 16 2015/156/4140

 

 Campinas, 21 de março de 2016 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA - LIMPEZA 
DE PASSEIO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 
 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, não 
atenderam as notifi cações para limpeza do passeio dos imóveis abaixo relacionados 
nos respectivos prazos legais, vem pelo presente edital notifi cá-los dos Autos de In-
fração e Multa lavrados conforme Lei Complementar 09/03. É facultado aos proprie-
tários a interposição de defesa, por escrito, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a 
contar da presente data, sob pena do lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa 
e posterior cobrança judicial.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁ-
FICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“TEMA EMPREENDI-
MENTOS IMOBILIA-

RIOS LTDA”
3343.43.60.0415 13880 “JARDIM 

LISA” 16 2015/156/4140

 

 Campinas, 21 de março de 2016 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA REPARO DO 
PASSEIO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 
 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores dos terrenos abaixo relacionados e localizados 
neste município, não atenderam as notifi cações para reparo do passeio nos respectivos 
prazos legais, vem por meio deste Edital notifi cá-los dos Autos de Infração e Multa 
lavrados conforme Lei Complementar 09/2003. É facultado aos proprietários a inter-
posição de defesa, por escrito, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar desta 
publicação sob pena do lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa e posterior 
cobrança judicial.

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“NATIVA ENGE-
NHARIA SA” 3441.24.45.0106 13934 “PONTE 

PRETA” 6 2015/156/5249
 

 Campinas, 21 de março de 2016 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
  

 EDITAL DE INTIMAÇÃO   
 Fica o proprietário abaixo relacionado, intimado a canalizar e direcionar o escoamento 
das águas pluviais por meio de canaletas abertas impermeabilizadas ou tubulações, de 
forma a permitir o livre escoamento das águas pluviais, de modo a não causar danos 
às propriedades vizinhas, no prazo de 15 dias, conforme Lei nº 11468/03, art. 1º item 
III, sob pena de multa.

Protocolo: 2003/70/04896 - Proprietário: Francisco Leão Santos - Rua Catarina In-
glese Soares - lote 021 - quadra B - quarteirão 01302 - do loteamento Vila Belmiro. 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 ENG° ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo n.º 2015/10/11.833 - Interessado: SMSP - Ref.: Pregão 
Eletrônico n.º 081/2015 - Objeto: Registro de Preços de perfil metálico e ferro 
galvanizado. 
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do Decreto 
Municipal nº 18.099/13,  AUTORIZO , a despesa no valor total de  R$   102.176,20  
(cento e dois mil, cento e setenta e seis reais e vinte centavos) a favor das empresas:
-  ABRACOR COMERCIAL LTDA - EPP , no valor de  R$   9.602,00  (nove mil e 
seiscentos e dois reais) para fornecimento dos materiais referentes aos itens 17, 20, 29 
e 30 da Ata de Registro de Preços nº 210/2015;
-  RR FERNANDES COM. DE CONEXÕES E ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS 
LTDA EPP , no valor de  R$   30.454,20  (trinta mil, quatrocentos e cinquenta e quatro 
reais, vinte centavos) para fornecimento dos materiais referentes aos itens 11, 12, 13, 
14 e 16 da Ata de Registro de Preços nº 211/2015;
 - MF DA SILVA CONSTRUÇÕES - ME  - no valor de  R$ 62.120,00  (sessenta e dois 
mil, cento e vinte reais) para fornecimento dos materiais referentes aos itens 5, 7, 10, 
18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 da Ata de Registro de Preços nº 209/2015. 
 

 SECRETARIA DE TRANSPORTES 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 

 CONVOCAÇÃO   
 O Secretário Municipal de Transportes de Campinas, no uso de suas atribuições legais, 
 CONVOCA  a População, Conselhos, Associações, Entidades Públicas e Privadas do 
Município de Campinas a participarem da AUDIÊNCIA PÚBLICA para a OUTOR-
GA, MEDIANTE LICITAÇÃO, DA CONCESSÃO ONEROSA, COM EXPLORA-
ÇÃO ECONÔMICA DE SERVIÇO PÚBLICO DE IMPLANTAÇÃO, AMPLIA-
ÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO, CONTROLE DA ARRECADAÇÃO E GESTÃO DO 
SISTEMA DE ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO ROTATIVO PAGO NO 
MUNICÍPIO DE CAMPINAS, a ser realizada no  Salão Vermelho do Paço Munici-
pal , localizado à Avenida Anchieta, 200, Centro, Campinas/SP.

 DATA : 01/04/2016
 HORÁRIO : 10h00

 AUTORIDADES PARTICIPANTES:  
- Secretário Municipal de Administração
- Secretário Municipal de Transportes
- Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

 FUNDAMENTO LEGAL 
Esta Audiência Pública será realizada em atendimento ao disposto nos art. 98, inciso 
II, da Lei Complementar Municipal nº 15/2006; art. 2º inciso XIII da Lei Federal nº 
10257/2001; art. 15, inciso III, da Lei Federal nº 12.587/2012 e art. 39 da Lei Fede-
ral n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e considerando os preceitos da Lei Federal nº 
8987/1995 sendo regulada pelo Decreto Municipal nº 17.827, de 27 de dezembro de 
2012.

Informações gerais encontram-se disponibilizadas no site da EMDEC, www.emdec.
com.br. As vistas ao processo administrativo nº 16/10/10229, referentes à Audiência 
Pública nº 01/2016, podem ser efetuadas no Departamento de Atendimento da EM-
DEC (Rua Doutor Sales de Oliveira nº 1.028, Vila Industrial, Campinas, SP) do dia 
16/03/2016 até 31/03/2016, de 2ª a 6ª feira, das 08h30 às 16h00. Questionamentos e 
dúvidas deverão ser encaminhados através de formulário disponível para inscrição no 
site supracitado e encaminhados como anexos para o endereço eletrônico audiencia.
serr@emdec.com.br ou entregues impressos na data do evento.
As inscrições poderão ser realizadas no mesmo prazo estipulado para vistas ao pro-
cesso administrativo.
O desenvolvimento dos trabalhos e os resultados da Audiência pública serão divulga-
dos em até 10 dias úteis após a realização da mesma no site da EMDEC. 

 Campinas, 15 de março de 2016 
 CARLOS JOSÉ BARREIRO 
 Secretário Municipal de Transportes  

 SECRETARIA DE URBANISMO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
  

  COM BASE NO DECRETO 18.050/2013, DEFIRO O PRESENTE PEDIDO PARA CONCEDER CERTI-
DÃO DE INTEIRO TEOR, DO PROTOCOLO Nº07/11/13044.
 PROT.16/10/10839 UNIÃO PAROQUIANA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO  
  EMITIDO O ALVARÁ DE EXECUÇÃO PELA LC Nº110/15 - ARI  ON-LINE 
PROT.16/99/73 CLEOMAR CRISTINO DE SOUZA
 DEFERIDOS ON-LINE 
PROT.16/99/67 MARLY SOARES - PROT.16/99/78 ALESSANDRA JORA F. CAMILO
 DEFERIDOS 
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PROT.16/11/901 LÚCIA DA COSTA FERREIRA - PROT.16/11/3652 DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA 
- PROT.16/11/3650 DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA - PROT.16/11/3391 SYLVIO DIAS DA SILVA GE-
RIN - PROT.16/11/3445 SEVERO PEREIRA - PROT.14/11/3649 ROBERTO CARLOS NAVARRO JUNIOR - 
PROT.15/11/16163 DANIEL FORNEL - PROT.16/11/1534 MONICA DE OLIVEIRA JORGE - PROT.16/11/1800 
CARLOS CÉSAR DELGAD - PROT.16/11/605 MAURICIO LUCHESI FORGERINI - PROT.14/11/20158 
ÉRIC DE ARAÚJO - PROT.15/11/16496 EDISON EQUETI - PROT.15/11/6753 JOSÉ LUIS M. BARBOSA - 
PROT.14/1/15690 THCM ENTRE VERDES CAMPINAS LTDA
 INDEFIRO SOLICITAÇÃO DE C.C.O. 
PROT.13/11/2723 MARIA JOSÉ ALBERTONI 
 INDEFERIDOS 
PROT.16/11/3270 MARIA HELENA DE S. CORDEIRO - PROT.16/11/2914 MARILENA GERMANO ELMOR 
- PROT.16/11/3146 RITNER E MAROT DESENVOLVIMENTO E EMPR. E PARTICIPAÇÕES LTDA
 SOLICITAÇÕES PENDENTES SEMUR ON-LINE 
PROT.16/99/84 ARTUR JOSÉ HIPÓLITO - PROT.15/99/329 LUIZ ROBERTO C. TANNURI - PROT.16/99/87 
JOSELENE PADOVANI CARDOSO - PROT.16/99/82 CARLOS EDUARDO PRODOCIMO - PROT.16/99/81 
MARTA MARIA A. FREIRE
 COMPAREÇA O INTERESSADO 
PROT.15/11/18015 COSTA NOBRE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - PROT.16/11/1990 NEU-
SA DA SILVA CORNÉLIO - PROT.16/11/1225 ILÍDO S. CARDOSO - PROT.16/11/1552 PAULO HENRIQUE 
T. DE ALMEIDA - PROT.16/11/2348 NATASHA SACCO PONCE - PROT.16/11/2989 MARCIA CARDOSO 
SANTOS - PROT.15/11/17422 ANDRÉ SELUQUE F. LATORRE - PROT.15/11/21223 MAGGIMOTORS 
LTDA - PROT.08/44/3635 DU INVESTI EMPREENDIMENTOS LTDA - PROT.15/11/11505 JOÃO CARLOS 
RIBEIRO - PROT.14/10/24891 JOSÉ WILSON DUARTE - PROT.16/10/8725 SEBASTIÃO M. PICININI - 
PROT.16/11/2728 ADEMIR C. LEITE - PROT.16/11/160 MARIA E. M. V. SARTORE - PROT.14/11/5728 GIU-
SEPPE SANTANGELO - PROT.16/11/1851 JOSÉ ALACALDE ERGUY JUNIOR - PROT.16/11/2604 AMAM 
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - PROT.15/11/19605 JULIO CESAR LACERDA - PROT.14/11/1263 
ROSÂNGELA ROCHA PRADO - PROT.15/11/21116 ERCIO PEROCCO JUNIOR - PROT.15/11/8933 JOEL 
CAETANO DE ALMEIDA 
 CONCEDIDO PRAZO DE 60 DIAS 
PROT.16/11/2556 FERNANDO R. JACOBUCCI
 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 ARQTª ANA LUCIA TONON 

 DIRETORA DO DEPTO. DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
  

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
  

  FICA DESINTERDITADO O IMÓVEL SITO A RUA DR. ARMANDO ROCHA BRITO JUNIOR, Nº476, 
JARDIM MARCIA, FACE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL E A 
APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO E ART DO RESPONSÁVEL GARANTINDO AS CONDI-
ÇÕES DE SEGURANÇA E ESTABILIDADE DA EDIFICAÇÃO.
 PROT.15/11/16636 ELOAH FERNANDES DOS SANTOS
 INDEFERIDOS 
PROT.16/11/2694 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
 COMPAREÇA O INTERESSADO NO PRAZO DE ATÉ 03 DIAS ANTERIORES AO EVENTO. 
PROT.16/11/3790 LATIN SPORTS
 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS 
PROT.16/11/3200 COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS III LTDA - PROT.15/11/19352 M.R.R.A PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS ESTÉTICOS E PROMOÇÃO - PROT.15/11/9977 VALÉRIA DORA MARTINS PERES - 
PROT.15/11/4811 ADELSON PAULINO GONÇALVES - PROT.15/11/9208 JEFFERSON ESTEVAN ZAMBOM 
- PROT.15/11/14840 FICO COMÉRCIO DE COSMÉTICOS - PROT.15/11/9618 GCL COMÉRCIO DE CARNES 
LTDA - PROT.15/11/13734 OXICAMP LABORATÓRIO LTDA - PROT.15/11/12580 MARIA DE LOURDES 
DE LIMA - PROT.15/11/13987 WINSTON RODRIGUES DE PAIVA - PROT.15/11/15349 NEW COMEX LO-
GÍSTICOS LTDA - PROT.15/11/14219 MILA WIERMANN PARQUE COUTO - PROT.16/11/2696 TECTUBO 
COMP. PEÇAS E SERVIÇOS - PROT.15/11/10481 DOUGLAS REBELO DA SILVA - PROT.15/11/9955 BRU-
NO CAVICHIOLO MAURICIO - PROT.15/11/17602 CARNES POMPEIA CAMPINAS - PROT.15/11/10176 
MARCELO MARTINS ALVES - PROT.14/11/19073 JOSÉ RIBAMAR DE SOUZA - PROT.15/11/19355 NATA 
GROUP CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - PROT.16/11/43 NEWCO TRIASL PESQUISA CIENTÍFICA 
LTDA - PROT.15/11/21572 TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS - PROT.15/11/21587 
FOODMATE BRASIL LTDA - PROT.15/11/21200 ABADESCO IND. E COM. DE CONGELADOS LTDA - 
PROT.15/11/21198 MARCELO BRITO SANTANA ESTÉTICA - PROT.15/11/21079 REGINA CÉLIA MALA-
VASSI - PROT.15/11/20042 SILVIA AMÉLIA PEREIRA DA SILVA - PROT.16/10/10/10840 CONDOMINIO 
EDIFÍCIO ARAPOTY - PROT.13/10/8650 R.F. DIAS E CIA LTDA - PROT.15/11/10829 JOSÉ REINALDO 
GUERRA - PROT.14/11/21936 PARPI COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA - PROT.16/11/665 LAZARO 
BORGES DUARTE CABELEIREIROS ME 
 COMPAREÇA O INTERESSADO SITO À AV ANCHIETA Nº200, 2º ANDAR GUICHÊ DE ATENDIMEN-
TO TOMAR CIÊNCIA.  
 PRAZO DE 05 DIAS 
PROT.16/156/732 JOÃO BENEDITO A. MANOEL - INT Nº4853
 PRAZO DE 15 DIAS 
PROT.16/156/1568 KARINA GEOVANA DE CAMPOS - INT Nº73859
 PRAZO DE 30 DIAS 
PROT.07/11/6734 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR - AIM Nº1201
 CONCEDIDO PRAZO DE 60 DIAS 
PROT.16/11/3249 GERALDO MEDEIROS ANALHA - PROT.16/11/3137 CHADRAH CLAUREN S. XAVIER 
- PROT.16/11/3434 IRENE S. SANTOS - PROT.16/10/8753 ARTUR LEME SILVA - PROT.16/11/3398 CYNIRA 
ANY J. DA SILVA GABRIEL
 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 ENGº MOACIR J M MARTINS 

 DIRETOR DEPTº DE CONTROLE URBANO 
  

 GABINETE DO SECRETÁRIO 
  
  INDEFIRO 
PROT.16/10/8990 ALBERTO CARMO FRAZATTO
 ACOLHO O SOLICITADO NO PROTOCOLO 2015/11/20902 QUE REQUEREU O REBAIXAMENTO 
DE GUIA NO IMÓVEL SITUADO À AV. JOSÉ DE SOUZA CAMPOS, Nº1358, NOVA CAMPINAS, EN-
QUANTO PERDURAR A PERMANÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO - JUIZADO ESPECIAL FEDE-
RAL CÍVEL DE CAMPINAS NO LOCAL. 
PROT.15/11/20902 PODER JUDICIÁRIO 
 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 ENGº CARLOS AUGUSTO SANTORO 
 SECRETARIO MUNICIPAL DE CAMPINAS 

 SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMB. E DESENV. 
SUSTENTÁVEL 

 SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

 GABINETE DO SECRETÁRIO 
 Convocação 

 O Secretário Municipal do Verde, Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável 
da Prefeitura Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições legais, CONVOCAa 
população, conselhos municipais e entidades públicas e privadas para a AUDIÊNCIA 
PÚBLICA PARA A DISCUSSÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍ-
DRICOS, contendo Diagnóstico (Volume 1), Prognósticos (Volume 2), e Diretrizes, 
Metas, Programas e Projetos (Volume 3) a ser realizada:
DATA: 18/04/2016
HORÁRIO: início às 18:00 h e término às 21:30h
LOCAL: Salão Vermelho do Paço Municipal, localizado à Avenida Anchieta, nº 200, 
Centro, Campinas/SP
ROGÉRIO MENEZES
Secretário Municipal do Verde, Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável
REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA A 
DISCUSSÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS 
A ser realizada pela Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e do Desenvolvi-
mento Sustentável, da Prefeitura Municipal de Campinas, no dia 18 de abril de 2016, 
com início às 18h00min, no Salão Vermelho do Paço Municipal, localizado na Aveni-
da Anchieta, nº 200, Centro, Campinas/SP
OBJETIVO
Em busca da implantação de uma política de maior participação da sociedade civil nos 
atos e diretrizes que devem nortear a nova Administração Municipal, bem como para 
privilegiar os princípios da transparência e da publicidade dos atos administrativos, a 
Prefeitura Municipal de Campinas, por meio da Secretaria Municipal do Verde, Meio 
Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, realizará a presente Audiência Pública, 
visando promover o amplo debate, entre todos os segmentos da sociedade civil, sobre 
as questões relevantes relacionados ao Plano Municipal de Recursos Hídricos.
Os estudos técnicos (Volumes 1, 2 e 3) que baseiam a proposta encontra-se disponi-
bilizado na página da Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e do Desenvol-
vimento Sustentável desde 18 de março de 2016, momento no qual se iniciou ampla 
divulgação da proposta através dos meios de comunicação pertinentes e do envio de 
ofícios aos: conselhos municipais (relativos ao tema), órgãos ambientais, entidades 
públicas federais, estaduais e municipais, ONGs, dentre outros.
A presente Audiência Pública, no âmbito da Administração Municipal, visa, com a oi-
tiva da população e das entidades organizadas da sociedade, divulgar, coletar informa-
ções, sugestões e outros elementos que viabilizem o aperfeiçoamento do documento.
Neste processo, a participação popular é fundamental, uma vez que o saneamento 
básico é um tema de interesse público e coletivo, oportunidade pela qual faz publicar 
o Regulamento dos trabalhos durante o encontro, a fi m de garantir segurança jurídica 
ao processo de realização da Audiência, nos termos abaixo regulados:
REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º.A Audiência será promovida pela Prefeitura Municipal de Campinas, sendo 
responsável pela sua organização a Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente 
e do Desenvolvimento Sustentável, por meio de seus respectivos Secretário e servi-
dores.
Art. 2º.A Audiência realizar-se-á com a fi nalidade de obter dados, subsídios, informa-
ções, sugestões ou críticas concernentes à proposta de Plano Municipal de Recursos 
Hídricos.
Art. 3°.A Audiência ocorrerá no dia 18 de abril de 2016, às 18h00min, no Salão Ver-
melho da Prefeitura Municipal de Campinas, situado na Avenida Anchieta, nº 200, 
Centro, térreo do Paço Municipal (ao lado do Banco Bradesco).
Art. 4º.A Audiência será realizada com exposição da Secretaria Municipal do Verde, 
Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável e debates orais, na forma discipli-
nada neste regimento, sendo facultada apresentação de perguntas escritas e manifes-
tações orais.
Art. 5°.Serão convidados a participar da Audiência a sociedade civil, conselhos mu-
nicipais afetos à temática, órgãos públicos responsáveis pelo tratamento das questões 
debatidas e as entidades representativas da sociedade e de setores interessados nas 
áreas objeto da presente Audiência.
Art. 6°.A Audiência será divulgada previamente no Diário Ofi cial do Município, na 
página da Prefeitura na internet, sendo enviadas matérias para que os órgãos de im-
prensa possam divulgá-las à população.
Art. 7°.Caberá ao Secretário Municipal do Verde, Meio Ambiente e do Desenvolvi-
mento Sustentável, na condição de presidente da Audiência, a condução dos trabalhos 
e dos debates, nos termos defi nidos neste Regimento.
§ 1°São prerrogativas do presidente da Audiência:
I -Designar um secretário de mesa para que o auxilie nos trabalhos, bem como para 
que promova a condução dos trabalhos e dos debates;
II -Realizar uma apresentação de objetivos e regras de funcionamento da Audiência, 
ordenando o curso dos debates;
III -Convidar para participar da mesa ou conceder a palavra, a qualquer momento, aos 
servidores ou expositores convidados que possam auxiliar no debate ou esclarecer 
temas técnicos;
IV - Modifi car a ordem das exposições, por razões de melhor organização;
V - Exigir, em qualquer etapa do procedimento, a unifi cação das exposições das partes 
com interesses em comum e, em caso de divergências entre elas, decidir a respeito do 
responsável pela exposição;
VI - Decidir sobre a pertinência das intervenções escritas e orais com o objeto em de-
bate e a aceitação ou não de participantes não inscritos, nos termos deste regulamento, 
em atenção à boa ordem do procedimento e respeitando o direito de livre manifestação 
das pessoas, visando evitar a evasão do tema em questão;
VII - Organizar os pedidos de réplica;
VIII - Dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da Audiên-
cia, bem como sua reabertura ou continuação, quando o repute conveniente, de ofício 
ou a pedido de algum participante;
IX - Ampliar, excepcionalmente, o tempo das exposições, quando o considere neces-
sário ou útil;
X - Declarar o fi m da Audiência Pública; e,
XI - Delegar a função de Presidência sob seu critério de conveniência e oportunidade.
§ 2° São deveres do Presidente:
I - Garantir a palavra a todos os participantes inscritos, assim como aos expositores 
técnicos convidados;
II -Manter sua imparcialidade, abstendo-se de emitir juízo de valor sobre a opinião ou 
propostas apresentadas pelos partícipes.
TÍTULO II
DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
CAPÍTULO I
DO PROCEDIMENTO
Art. 8º. A Audiência terá seus trabalhos iniciados com a composição da mesa.
Parágrafo único.Serão integrantes da mesa os Secretários Municipais presentes, ou 
representantes indicados e/ou outra autoridade eleita pela Presidência da Mesa.
Art. 9º. A Audiência será realizada em um período, dividido pelas seguintes etapas:
I - exposição da proposta do Plano Municipal de Recursos Hídricos;
II - oitiva dos presentes para manifestação;
III - debates;
IV - conclusão dos trabalhos.
Art. 10. Após a composição da mesa, será iniciado o procedimento com a abertura 
formal da Audiência, com breve explicação das normas que a regerão e das demais 
informações necessárias e úteis para a condução dos trabalhos.
§ 1° Após a exposição do presidente, será dada a palavra aos demais componentes 
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da mesa, com tempo máximo de manifestação de 05 (cinco) minutos, podendo ser 
ampliado pelo presidente para melhor exposição do assunto, quando necessário. Os 
componentes da mesa poderão delegar seus respectivos tempos à exposição de algum 
dos colegas.
§ 2° Após, será dada palavra aos técnicos da Secretaria Municipal do Verde, Meio 
Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável que poderão expor seus temas durante o 
tempo máximo de 60 (sessenta) minutos, prorrogáveis mediante autorização do presi-
dente da Audiência, se necessário.
§ 3° Será dada a palavra, em continuação, aos presentes para manifestação, seguindo 
a ordem de inscrição, segmentando-a em grupos de no máximo 05 (cinco) inscritos, 
com tempo máximo para cada participante de 05 (cinco) minutos, podendo ser amplia-
do pelo presidente, quando necessário ao esclarecimento do assunto.
§ 4° Na sequência, o presidente facultará a palavra aos membros da mesa ou técnicos 
convidados para responder ao questionamento.
§ 5° Na sequência, o presidente organizará os pedidos de réplica aos presentes em 
relação às manifestações, com tempo máximo de manifestação de 05 (cinco) minu-
tos, podendo ser ampliado pelo presidente para melhor exposição do assunto, quando 
necessário.
§ 6° Concluídas as exposições e manifestações, o presidente dará por concluída a 
Audiência.
§ 7° Ao fi nal dos trabalhos, a ata será subscrita pelo secretário de mesa, sendo o presi-
dente responsável pela sua divulgação e publicidade, tornando-a disponível no site da 
Prefeitura em até 15 (quinze) dias após a realização da Audiência.
CAPÍTULO II
DA PUBLICIDADE
Art. 13.Ao Edital de Convocação será conferida ampla publicidade.
Parágrafo único.É facultado aos organizadores da Audiência convidar especialistas, 
pesquisadores, técnicos, associações com notória atuação na área de recursos hídricos, 
representações profi ssionais, assim como empresas, associações ou entidades civis, 
observada a pertinência temática, para comparecerem na qualidade de convidados.
Art. 14.A Audiência terá acesso livre a qualquer pessoa, bem como aos meios de co-
municação, respeitados os limites impostos pelas instalações físicas do local de rea-
lização.
Parágrafo único.Ficam permitidas fi lmagens, gravações ou outras formas de registro, 
desde que respeitadas as limitações do espaço físico onde se realizará o evento.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 15.As deliberações, opiniões, sugestões, críticas ou informações emitidas no 
evento ou em decorrência deste terão a fi nalidade de informar a atuação da Admi-
nistração Pública, contribuir para observância do princípio da efi ciência e assegurar 
a participação popular, na forma da lei, na condução do interesse ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e ao gerenciamento integrado dos recursos hídricos no 
âmbito do Município de Campinas.
Rogério Menezes
Secretário Municipal do Verde, Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável
 

 Campinas, 21 de março de 2016 
 ROGÉRIO MENEZES 

 Secretário Municipal do Verde, meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
  

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 
  

  Protocolo: 2011/10/54342 
 Autuado: APX Empreendimentos Imobiliários e Construções Ltda. 
 Auto de Infração Imposição Penalidade de Multa n° 37/2016 

A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 
Campinas torna público o Auto de Infração Imposição Penalidade de Multa citado por 
executar obra de edifi cação sem possuir as devidas licenças ambientais emitidas por 
esta Secretaria, com a seguinte redação:
"Imponho ao infrator, nos termos dos artigos 15, 16, 18, 19 e 20 da Lei Complementar 
49/2013 a penalidade de multa no valor de 5.140 UFIC.
Além da penalidade ora imposta, esta Secretaria convocará o infrator em momento 
oportuno para fi rmar Termo de Ajustamento de Conduta - TAC para compensação do 
dano causado. 
Nos termos do artigo 29 da Lei Complementar 49/2013 o infrator poderá interpor 
recurso administrativo no prazo de 20 (vinte) dias corridos contados a partir do re-
cebimento desta notifi cação ou de sua publicação no Diário Ofi cial do Município na 
impossibilidade de recebimento.
Após o prazo recursal, nos termos do artigo 150, §1° do Decreto Municipal 
n°18.705/2015, será emitido boleto para pagamento com valor correspondente a 60% 
do valor integral da penalidade ora imposta, sendo o restante (40%) cobrado posterior-
mente caso haja o descumprimento do TAC."

 Campinas, 23 de Março de 2016 

Heloísa Fava Fagundes
Coordenadora da Fiscalização Ambiental
Matrícula 122.994-0
 

  

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL   
  Protocolo: 2011/10/54342 
 Autuado: APX Empreendimentos Imobiliários e Construções Ltda. 
 Auto de Infração Imposição Penalidade de Multa n° 39/2016 

A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 
Campinas torna público o Auto de Infração Imposição Penalidade de Multa citado por 
Carreamento de material sólido para via pública, contribuindo para a obstrução de 
galeria de águas pluviais em imóvel situado a Rua São Matias, Lotes 07, 08, 09, 11, 
12 e 13 - Chácaras Boa Vista:
"Imponho ao infrator, nos termos dos artigos 15, 16, 18, 19 e 20 da Lei Complementar 
49/2013 a penalidade de multa no valor de 1.613 UFIC.
Além da penalidade ora imposta, esta Secretaria convocará o infrator em momento 
oportuno para fi rmar Termo de Ajustamento de Conduta - TAC para compensação do 
dano causado. 
Nos termos do artigo 29 da Lei Complementar 49/2013 o infrator poderá interpor 
recurso administrativo no prazo de 20 (vinte) dias corridos contados a partir do re-
cebimento desta notifi cação ou de sua publicação no Diário Ofi cial do Município na 
impossibilidade de recebimento.
Após o prazo recursal, nos termos do artigo 150, §1° do Decreto Municipal 
n°18.705/2015, será emitido boleto para pagamento com valor correspondente a 60% 

do valor integral da penalidade ora imposta, sendo o restante (40%) cobrado posterior-
mente caso haja o descumprimento do TAC."

 Campinas, 23 de Março de 2016 

Heloísa Fava Fagundes
Coordenadora da Fiscalização Ambiental
Matrícula 122.994-0
 

  

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL   
  Protocolo: 2011/10/54342 
 Autuado: APX Empreendimentos Imobiliários e Construções Ltda. 
 Auto de Infração Imposição Penalidade de Embargo n° 38/2016 

A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 
Campinas torna público o Auto de Infração Imposição Penalidade de Embargo citado 
por executar obra de edifi cação sem possuir as devidas licenças ambientais emitidas 
por esta Secretaria, com a seguinte redação:
"Imponho ao infrator, nos termos dos artigos 15, 16, 18, 19 e 20 da Lei Complementar 
49/2013, a penalidade de EMBARGO.
Nos termos do artigo 29 da Lei Complementar 49/2013 o infrator poderá interpor 
recurso administrativo no prazo de 20 (vinte) dias corridos contados a partir do re-
cebimento desta notifi cação ou de sua publicação no Diário Ofi cial do Município na 
impossibilidade de recebimento."

 Campinas, 23 de Março de 2016 

Heloísa Fava Fagundes
Coordenadora da Fiscalização Ambiental
Matrícula 122.994-0
 

  

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL   
  Protocolo:   201  1/10/6069 
 Auto   de   Infração   Imposição   de   Penalidade   de   Advertênci  a   n°  92  /2015 
 Autuado:  Metalcamp Usinagem e Ferramentaria Ltda. EPP 

A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 
Campinas torna público o CANCELAMENTO do Auto de Infração Imposição Pena-
lidade de Advertência citado por deferimento do recurso, fi cando concedido um prazo 
de 90 (noventa) dias para sua regularização perante o Licenciamento Ambiental.

 Campinas, 23 de Março de 2016. 

Heloísa Fava Fagundes
Coordenadora da Fiscalização Ambiental
Matrícula 122.994-0

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Solicitação nº 2015000311
Interessado: MRV Engenharia e Participações SA 

Para dar seguimento à análise do processo de Licenciamento Ambiental, solicitamos 
ao interessado acima ou representante legal, devidamente autorizado por procuração 
pública, no prazo de 20 (vinte) dias corridos contados a partir da data desta publicação, 
que apresente os documentos e correções abaixo elencados. O não atendimento aos 
itens dentro do prazo estabelecido é passível de indeferimento da solicitação:
a) Apresentar Plano de Educação Ambiental conforme item 10 da LP 150/2015-I;
b) Alterar frequência de coleta para mensal nos 3 primeiros meses de obra e incluir no 
Plano de Monitoramento o item 6.1.5 da Resolução nº 12/13;
c) Atender item 6 e 7 da LP 150/2015-I durante elaboração da drenagem provisória ou 
documento equivalente;

Atendimento técnico das 14h00 às 16h00 de segunda, quarta e sexta-feira, agendado 
pelo telefone 2116-0513. 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 DANIEL PRENDA DE OLIVEIRA AGUIAR 

 Engenheiro Civil 
  

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Protocolo:  201  6000328 
 Interessado:  ALESSANDRA GARRIDO SENESE

Para prosseguimento da análise do processo supracitado deverá ser anexado no Sis-
tema Licenciamento Ambiental OnLine (LAO), no prazo de 20 dias corridos, a partir 
da data desta publicação:
1. Cópia do espelho do carnê do IPTU ou ITR do último exercício relativo ao imóvel 
onde se pretende desenvolver a atividade ou empreendimento.

Para eventuais dúvidas, entrar em contato através do email: luiz.vogel@campinas.
sp.gov.br.
 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 LUIZ FERNANDO VOGEL 

 Engenheiro Agrônomo 
 

 COMDEMA / CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CADASTRAMENTO DE 
ENTIDADES 

  
 Ficam as entidades interessadas, regularmente constituídas e representativas, do Seg-
mento abaixo indicado  CONVIDADOS , a se cadastrarem na  Secretaria Executiva 
do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campinas (COMDEMA),  no perío-
do  de 28 de março de 2016 a 29 de abril de 2016 , que tornará público os procedimen-
tos para ocupação da vaga remanescente, nos termos da Lei Municipal nº 10.841/01, 
do Decreto Municipal nº  18.953/15 :
-  Associações de Moradores de Bairros da Macrozona 5  do município de Campinas 
(em caso de ausência de associações de moradores serão aceitas entidades comunitá-
rias);
Os interessados deverão apresentar seus respectivos requerimentos cadastrais junto ao 
PROTOCOLO GERAL da Prefeitura Municipal de Campinas na  Anchieta nº 200 - 
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(Paço Municipal), andar térreo, no horário de 08h00 às 17h00 de segunda a sexta-
-feira,  regularmente endereçados à Secretaria-Executiva do COMDEMA, munidos 
dos seguintes documentos:
 1.  Cópia do estatuto ou outro documento constitutivo e/ou regimento interno, regular-
mente registrado em Cartório, devendo os primeiros estarem regularmente registrados 
em Cartório competente; 
 2.  Cópia da Ata da Assembleia que elegeu a Diretoria atual, com duração do mandato, 
ou outro documento comprobatório de eleição da atual diretoria, regularmente regis-
trado em Cartório competente;
 3.  Carta assinada pelo representante legal da entidade nomeando representante para 
participar da assembleia de eleição,  podendo essa nomeação constar do próprio 
requerimento de cadastramento ;
 4. As entidades interessadas deverão informar, ainda, endereço completo, 
telefone(s) e e-mail da mesma ou algum representante (caso possuam) para re-
gulares contatos;  
O COMDEMA tem caráter deliberativo no âmbito de sua competência legal, e tem 
o objetivo de promover a participação organizada da sociedade civil no processo de 
discussão e defi nição da Política Ambiental, em questões referentes à preservação, 
conservação, defesa, recuperação reabilitação e melhoria do meio ambiente natural e 
construído no município de Campinas.
Nele há representação do Poder Executivo Municipal, de órgãos governamentais es-
taduais e federais, organizações representativas da população, sindicais, bem como 
de entidades do segmento técnico-profi ssional, empresarial, instituições científi cas e 
organizações não governamentais de cunho ambiental, com sede no município.
Os representantes cujas documentações apresentadas estiverem de acordo com este 
edital, poderão participar da eleição para a vaga remanescente atendendo convocação 
da Secretaria Executiva do Conselho via mail e Diário Ofi cial do Município. 
 Cronograma: 
28/03/2016 - Segunda-feira: Publicação em D.O.M da convocação com prazo de ins-
crição das entidades.
29/04/2016 - Sexta-feira: Fim do prazo para inscrição das entidades.
13/05/2016 - Sexta-feira: Publicação das Entidades Deferidas e Indeferidas pela Se-
cretária Executiva, com justifi cativa no caso de INDEFERIMENTO.
16/05/2016 - Segunda-feira: Início de prazo de apresentação de RECURSO pelas en-
tidades indeferidas.
20/05/2016 - Sexta-feira: Fim de prazo de apresentação de recurso pelas entidades 
indeferidas.
27/05/2016 - Sexta-feira: Publicação dos recursos deferidos e indeferidos, com justi-
fi cativa no caso de indeferimento.
Na Convocação da 172ª Assembleia Ordinária do COMDEMA constará o item de 
pauta de eleição e posse da entidade regularmente cadastrada para a vaga remanescen-
te da Macro Zona 5 no COMDEMA.
 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 CARLOS ALEXANDRE SILVA  

 Presidente Do COMDEMA 

 CONSELHO DIRETOR DO FUNDIF 

 ENCERRAMENTO DO BIÊNIO DA GESTÃO DO 
CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS DIFUSOS E 
COLETIVOS - FUNDIF   

 O Secretário Municipal do Verde, Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável 
de Campinas, comunica que em 25 de abril de 2016 fi ndará a gestão do biênio iniciado 
em 25/04/2014 do FUNDIF. Através deste, solicita à Secretaria Executiva que dê iní-
cio ao processo de renovação do Conselho para o biênio 2016 - 2017.  

 Campinas, 23 de março de 2016 
 ROGÉRIO MENEZES 

 Secretário Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
  

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA INSCRIÇÃO DE 
ENTIDADES INTERESSADAS EM OCUPAR DUAS VAGAS 

NO CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE 
PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS DIFUSOS E 

COLETIVOS - FUNDIF - BIÊNIO 2016-2017   
 O Secretário Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
na condição de Presidente do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Prevenção 
e Reparação de Direitos Difusos e Coletivos - FUNDIF, conforme disposto no art. 
5º, inciso I, da Lei Municipal nº 14.753, de 20-12-2013, CONVOCA as Entidades 
interessadas a se inscreveram para  a eleição  de 2 (dois) representantes no Conselho 
Gestor do Fundo Municipal de Prevenção e Reparação de Direitos Difusos e Coletivos 
- FUNDIF, prevista no inciso XVIII do art. 5º da Lei Municipal nº 14.753, de 20-12-
2013, conforme abaixo. 
DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
a - estar constituída há pelo menos um ano, nos termos da lei civil;
b - incluir entre suas fi nalidades institucionais a proteção ao meio ambiente, dos ani-
mais,
do patrimônio científi co, histórico, artístico, estético, turístico e paisagístico ou de 
quaisquer outros bens e interesses difusos e coletivos.
DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO
As Entidades interessadas deverão protocolizar no Protocolo Geral do Paço Munici-
pal, localizado na Av. Anchieta, nº 200, em Campinas (SP) expediente com a docu-
mentação abaixo: Cópia simples do Estatuto e/ou Regimento Interno, ou da ata da 
Assembleia Geral que instituiu a Entidade, devendo todos os documentos conterem 
registro em Cartório;
- cópia simples da ata da Assembleia Geral que elegeu a atual Diretoria, contendo a 
duração do mandato, devidamente registrada em Cartório;
- carta da Entidade com o nome completo de 2 (dois) membros indicados ao cargo 
de conselheiro, sendo um titular e um suplente, cópia do CIC e RG dos mesmos, 
acompanhada de documento comprobatório do vínculo dos mesmos com a Entidade, 
e respectivas informações pessoais dos indicados: endereço completo (rua, número, 
CEP), telefone (fi xo e celular) e e-mail.
Para quaisquer informações, contatar a Coordenadoria Executiva de Suporte aos Con-
selhos e Fundos Municipais da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável, através do telefone 2116-0659.

DATA ATIVIDADES

23/03/2016
PUBLICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
INÍCIO DO PRAZO PARA INSCRIÇÃO DAS ENTIDADES

29/04/2016
FIM DO PRAZO PARA INSCRIÇÃO DAS ENTIDADES
INÍCIO DA ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES PELA SVDS

09/05/2016
PUBLICAÇÃO DAS ENTIDADES DEFERIDAS E INDEFERIDAS, COM AS JUSTIFICA-
TIVAS, NO CASO DE INDEFERIMENTO
INÍCIO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS

13/05/2016
FIM DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO PELAS ENTIDADES INDEFE-
RIDAS
INÍCIO DA ANÁLISE DOS RECURSOS

20/05/2016

PUBLICAÇÃO DOS RECURSOS DEFERIDOS E INDEFERIDOS, ESTES COM AS 
JUSTIFICATIVAS.
CONVOCAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DA ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO 
DAS ENTIDADES APTAS A PARTICIPAREM DO PROCESSO ELETIVO

27/05/2016 ASSEMBLÉIA DE ELEIÇÃO DAS ENTIDADES APTAS A PARTICIPAREM DA ELEIÇÃO
31/05/2016 PUBLICAÇÃO EM D.O.M. DAS ENTIDADES ELEITAS.

 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 ROGÉRIO MENEZES 

 Secretário Municipal Do Verde,Meio Ambiente E Desenvolvimento SustentávEL 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 CAMPREV 
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS 

 CONVOCAÇÃO   
 Matrícula 54462-0
Considerando Laudo da Junta Médica Ofi cial da Prefeitura Municipal de Campinas, 
onde fi cou constatada sua incapacidade total e permanente para o trabalho, convocamos 
 seu comparecimento até o dia 31/03/2016, das 8 às 17hs. , na  Rua Sacramento, 374 - 
Centro , para que nos apresente a documentação necessária para abertura do processo 
de aposentadoria.
 O não comparecimento ou falta dos documentos abaixo relacionados implicará 
no prosseguimento e finalização do processo, considerando apenas o período tra-
balhado na Prefeitura Municipal de Campinas. 
Trazer os seguintes documentos: (original e cópia) 
 - cópia do RG, CPF, PIS / PASEP, título de eleitor 
 - comprovante de residência, último holerite 
 - carteira de trabalho (número, série, data emissão) 
 - certidão de casamento 
 - certidão de nascimento dos fi lhos menores 
 - CTC original (se for o caso)  

 Campinas, 21 de março de 2016 
 ALINE PÉCORA 

 DIRETORA PREVIDENCIÁRIA 

 EMDEC 
 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 EXTRATO DE ADITAMENTO   
 Termo Aditivo ao Termo de Permissão nº 043
Poder permitente: EMDEC S/A
Do permissionário: Caio Lacerda Oliveira 
Para: Leandro Bernardino Seixas
Objeto: Transferência de titularidade de permissão para exploração do Serviço Alter-
nativo integrado ao Sistema de Transporte Coletivo Público do Município de Campi-
nas - INTERCAMP
Data de Assinatura: 21/03/2016
 

  

 EXTRATO DA ATA Nº 016/2016   
 Concorrência nº 001/2015, Protocolo nº 122/2015 - contratação de pessoa jurídica 
para a prestação de serviços técnicos especializados em engenharia ou urbanismo 
para: Elaboração do Plano Viário do Município de Campinas - SP, em conformida-
de com os princípios, objetivos e diretrizes da Lei Federal nº 12.587/12.  A  Comissão 
Permanente de Licitações e Equipe Técnica deliberaram por  CLASSIFICAR  em  1º 
lugar  a proposta da empresa  TTC ENGENHARIA DE TRÁFEGO E DE TRANS-
PORTES LTDA,  no valor total de R$ 1.917.845,22 (um milhão, novecentos e dezes-
sete mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos); em  2º lugar  a 
proposta da empresa  TECTRAN TECNICOS EM TRANSPORTE LTDA , no valor 
total de R$ 1.989.264,07 (um milhão, novecentos e oitenta e nove reais e duzentos e 
sessenta e quatro reais e sete centavos); em  3º lugar  a proposta da empresa  CONSEN-
GE CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA , no valor total de 
R$ 2.113.493,76 (dois milhões, cento e treze mil e quatrocentos e noventa e três reais 
e setenta e seis centavos); e em  4º lugar  a proposta da empresa  ATP ENGENHARIA 
LTDA , no valor total de R$ 2.123.686,77 (dois milhões, cento e vinte e três mil e seis-
centos e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos). O resultado será publicado no 
Diário Ofi cial do Município e conteúdo integral da Ata nº 016/2016, disponibilizado 
no Portal da EMDEC (www.emdec.com.br). A partir desta publicação fi ca concedido 
o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis pertinente à fase de classifi cação e os autos 
estão disponíveis para vistas. 

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES   

 HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI 
 HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI 

 AVISO DE RATIFICAÇÃO   
  ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 
 Protocolo Nº.228/2016 
 - Cir. Fernandes Com. De Mat. Cir. Hosp Soc. Ltda.,  para os itens 01, 02, 03 e 04, 
no valor total de R$ 5.279,00 (Cinco mil, duzentos e setenta e nove reais).
 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 DR. MARCOS EURIPEDES PIMENTA  
 Presidente do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti 
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 DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO   
  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2015 
 PROCESSO Nº 139/2016 
 OBJETO:  Aquisição de medicamentos oncológicos (ácido folínico, capecitabina e 
outros), mediante o Sistema de Registro de Preços.
De acordo com o parecer da Farmacêutica da Oncologia, decido pelo  INDEFERI-
MENTO  da impugnação apresentada pela empresa Licimed Distribuidora de Medi-
camentos e Correlatos Ltda.
Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados, no Hospital Mu-
nicipal Dr. Mário Gatti, localizado na Avenida Prefeito Faria Lima, n° 340 - 2º andar 
do Complexo Administrativo Procurador René Penna Chaves Filho, CEP: 13036-
902, Parque Itália, em Campinas/SP, nos horários das 08h00 às 12h00 e das 13h00 
às 16h30. 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 MARCELO RIBEIRO 

 Pregoeiro do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti 
  

 AVISO DE RATIFICAÇÃO   
  ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 
 Protocolo Nº.223/2016 
 - Dibron Com. De Art. Ort. Eireli - EPP.,  para os itens 01, 02, 03 e 04, no valor total de R$ 
31.156,10 (Trinta e um mil, cento e cinquenta e seis reais e dez centavos).

 Protocolo Nº.170/2016 
Ratifi co o ato de inexigibilidade de licitação referente a aquisição de peças para autoclave 
marca baumer, com base no Artigo 25, I da Lei Federal nº 8.666/93.
 - COMERCIO E IMP. ERECTA LTDA.,  no valor total de R$ 8.370,00 (Oito mil, trezen-
tos e setenta reais).

 Protocolo Nº.195/2015 
Ratifi co o ato de inexigibilidade de licitação referente ao conserto de máquina de hemodi-
álise, com fornecimento de peças, marca Gambro/Baxter, com base no Artigo 25, I da Lei 
Federal nº 8.666/93.
 - Baxter Hospitalar Ltda.,  no valor total de R$ 762,55 (Setecentos e sessenta e dois reais 
e cinquenta e cinco centavos).

 Protocolo Nº.204/2016 
Ratifi co o ato de inexigibilidade de licitação referente a aquisição de peças para equipamen-
tos marca Dixtal, com base no Artigo 25, I da Lei Federal nº 8.666/93.
 -GAMACAMP PRODS. HOSP. LTDA.,  no valor total de R$ 66.120,00 (sessenta e seis 
mil, cento e vinte reais).
 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 DR. MARCOS EURIPEDES PIMENTA  
 Presidente do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti 

 DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO   
  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2016 
 PROCESSO Nº 175/2016 
 OBJETO:  Aquisição de medicamentos antibióticos (aciclovir, amicacina e outros), 
mediante o Sistema de Registro de Preços
De acordo com o parecer da Farmacêutica da Oncologia, decido pelo  INDEFERI-
MENTO  da impugnação apresentada pela empresa Licimed Distribuidora de Medi-
camentos e Correlatos Ltda.
Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados, no Hospital Mu-
nicipal Dr. Mário Gatti, localizado na Avenida Prefeito Faria Lima, n° 340 - 2º andar 
do Complexo Administrativo Procurador René Penna Chaves Filho, CEP: 13036-
902, Parque Itália, em Campinas/SP, nos horários das 08h00 às 12h00 e das 13h00 
às 16h30. 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 MARCELO RIBEIRO 

 Pregoeiro do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti 

 IMA 
 INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A 

 INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA 
 CONCURSO PÚBLICO IMA 001/2016 - GABARITOS PRELIMINARES 

DAS PROVAS OBJETIVAS 
 A INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A- IMA, torna público os 
Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas do Concurso Público 001/2016.

201 - ASSISTENTE I - ATENDIMENTO E INFORMAÇÕES
1: D 2: A 3: D 4: C 5: B 6: C 7: D 8: A 9: B 10: C
11: C 12: C 13: D 14: B 15: A 16: A 17: C 18: A 19: C 20: B
21: B 22: D 23: B 24: A 25: D 26: D 27: A 28: B 29: C 30: D
31: A 32: C 33: A 34: B 35: B 36: C 37: B 38: A 39: B 40: A

301 - ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO JR. - SISTEMAS
1: D 2: A 3: D 4: C 5: B 6: C 7: D 8: A 9: B 10: C
11: C 12: B 13: D 14: C 15: C 16: D 17: C 18: A 19: D 20: A
21: D 22: B 23: D 24: C 25: A 26: B 27: D 28: D 29: A 30: D
31: C 32: D 33: B 34: A 35: D 36: D 37: B 38: C 39: C 40: A
41: B 42: C 43: D 44: A 45: D 46: C 47: B 48: A 49: B 50: A

 Período de Recurso: das 08h00 do dia 28/03/2016 até às 08h00 do dia 30/03/2016 , 
exclusivamente pela internet através do site da SHDIAS CONSULTORIA E 
ASSESSORIA.  Para a interposição de recurso, o candidato deverá, obrigatoriamente, 
acessar o site  www.shdias.com.br , realizar a consulta do andamento de sua inscrição 
informando o número de seu login e senha, acessar o Formulário de Recurso que es-
tará disponível apenas no período acima estabelecido, preencher corretamente todos 
os campos do formulário de acordo com as orientações disponíveis no site e enviá-lo 
para análise. Ao enviar corretamente o formulário, o candidato receberá um número de 
protocolo para acompanhamento da resposta do recurso interposto. 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 FÁBIO PAGANI 

 Diretor Presidente 
 PAULO ZANELLA 

 Diretor Administrativo-Financeiro 
  

 INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA 
 CONCURSO PÚBLICO IMA 002/2016 - GABARITOS PRELIMINARES 

DAS PROVAS OBJETIVAS 
 A INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A- IMA, torna público os 
Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas do Concurso Público 002/2016.

201 - TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I - TELECOMUNICAÇÕES
1: D 2: A 3: D 4: C 5: B 6: C 7: D 8: A 9: B 10: C
11: A 12: B 13: C 14: C 15: B 16: D 17: D 18: C 19: C 20: D
21: D 22: A 23: A 24: C 25: B 26: D 27: A 28: D 29: C 30: C
31: C 32: D 33: A 34: D 35: B 36: D 37: C 38: A 39: B 40: C
41: A 42: A 43: B 44: B 45: B 46: C 47: B 48: A 49: B 50: A

202 - TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I - TELEATENDIMENTO
1: D 2: A 3: D 4: C 5: B 6: C 7: D 8: A 9: B 10: C
11: A 12: B 13: C 14: C 15: B 16: D 17: D 18: C 19: C 20: D
21: D 22: D 23: C 24: B 25: B 26: B 27: B 28: B 29: A 30: A
31: C 32: D 33: D 34: A 35: C 36: A 37: D 38: B 39: A 40: A
41: A 42: C 43: B 44: D 45: C 46: C 47: B 48: A 49: B 50: A

203 - TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I - ATENDIMENTO AO USUÁRIO
1: D 2: A 3: D 4: C 5: B 6: C 7: D 8: A 9: B 10: C
11: A 12: B 13: C 14: C 15: B 16: D 17: D 18: C 19: C 20: D
21: C 22: D 23: D 24: D 25: A 26: C 27: C 28: C 29: D 30: B
31: C 32: B 33: C 34: B 35: B 36: C 37: C 38: B 39: B 40: A
41: C 42: C 43: C 44: D 45: A 46: C 47: B 48: A 49: B 50: A

204 - TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I - DESENVOLVIMENTO
1: D 2: A 3: D 4: C 5: B 6: C 7: D 8: A 9: B 10: C
11: A 12: B 13: C 14: C 15: C 16: D 17: D 18: A 19: D 20: B
21: D 22: D 23: A 24: D 25: D 26: D 27: B 28: A 29: A 30: B
31: A 32: A 33: C 34: D 35: D 36: C 37: D 38: B 39: A 40: A
41: A 42: D 43: C 44: B 45: B 46: C 47: B 48: A 49: B 50: A

 Período de Recurso: das 08h00 do dia 28/03/2016 até às 08h00 do dia 30/03/2016 , 
exclusivamente pela internet através do site da SHDIAS CONSULTORIA E 
ASSESSORIA.  Para a interposição de recurso, o candidato deverá, obrigatoriamente, 
acessar o site  www.shdias.com.br , realizar a consulta do andamento de sua inscrição 
informando o número de seu login e senha, acessar o Formulário de Recurso que es-
tará disponível apenas no período acima estabelecido, preencher corretamente todos 
os campos do formulário de acordo com as orientações disponíveis no site e enviá-lo 
para análise. Ao enviar corretamente o formulário, o candidato receberá um número de 
protocolo para acompanhamento da resposta do recurso interposto. 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 FÁBIO PAGANI 

 Diretor Presidente 
 PAULO ZANELLA 

 Diretor Administrativo-Financeiro 

 SANASA 
 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO 

 AVISO DE LICITAÇÃO   
  Pregão n. 2016/25  - ELETRÔNICO. Objeto: Registro de preços para aquisição de 
madeiras. Recebimento das propostas até às  8h do dia 11/04/2016  e início da disputa 
de preços dia  11/04/2016 às 9h . A informação dos dados para acesso deve ser feita no 
site www.licitacoes-e.com.br. O edital poderá ser obtido nos sites (www.licitacoes-e.
com.br e www.sanasa.com.br) ou na Gerência de Compras e Licitações das 8h às 12h 
e 14h às 17h.
 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES   
  

 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS   
 CONVITE: 2016/03 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. CLASSIFICADA 1º LUGAR: GIO-
METTI & GIOMETTI LTDE - ME,ITENS 2,3,6,7,9,10,11,12,13, 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,2
9,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,50,52,53,57,59,64,65,66,67,68,69,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84
,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,100,101,103,104,106. PARA OS ITENS: 1,4,5,8,32,44,46,48,49,51,54,55,56,5
8,60,61,62, 63, 70,71,72,73,75,96,97,98,99,102,105 NÃO HOUVE PROPOSTAS CLASSIFICADAS. O JULGA-
MENTO COMPLETO ENCONTRA-SE NA INTERNET NO ENDEREÇO HTTP//WWW.SANASA.COM.BR
 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
  

 AVISO DE LICITAÇÃO   
  Pregão n. 2016/26  - ELETRÔNICO. Objeto: Aquisição de luva polipropileno e te 
serviço. Recebimento das propostas até às  8h do dia 11/04/2016  e início da disputa 
de preços dia  11/04/2016 às 9h . A informação dos dados para acesso deve ser feita no 
site www.licitacoes-e.com.br. O edital poderá ser obtido nos sites (www.licitacoes-e.
com.br e www.sanasa.com.br) ou na Gerência de Compras e Licitações das 8h às 12h 
e 14h às 17h.
 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES   

 PODER LEGISLATIVO 
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

  
 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 PAUTA DOS TRABALHOS DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA, A SER RE-
ALIZADA NO DIA 28 DE MARÇO DE 2016, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 18 
HORAS, NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS. 

  PRIMEIRA PARTE 
 PEQUENO EXPEDIENTE  
1 - Leitura da correspondência recebida e das proposições apresentadas à Casa.
2 - Leitura de informações ou respostas às proposições submetidas à deliberação do Ple-
nário.
3 - Comunicados dos senhores vereadores.
 SEGUNDA PARTE 
 ORDEM DO DIA 
 Incluído na pauta a Requerimento de Urgência nº 669/16, devidamente aprovado: 
 1)  1ª discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº 04/16, Processo nº 220.719, 
com emenda, de autoria do Prefeito Municipal, que cria o cargo de Corregedor Adjunto da 
Guarda Municipal de Campinas, altera a Lei Complementar nº 64, de 16 de abril de 2014, 
que "fi xa as atribuições dos cargos em comissão que especifi ca, e dá outras providências".
Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade, favorável ao projeto e à emenda.
 2)  Turno único de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 119/15, Proces-
so nº 219.661, de autoria do senhor Tico Costa, que concede Título de Cidadão Campineiro 
ao Tenente-Coronel Alexandre Antonio Urioste Vasconcelos. Parecer da Comissão Especial 
de Honraria, favorável.
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 3)  Turno único de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 182/15, Pro-
cesso nº 220.535, de autoria do senhor Rafa Zimbaldi, que concede o Diploma de Honra ao 
Mérito à "Associação Amor e Paz". Parecer da Comissão Especial de Honraria, favorável.
 4)  Turno único de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 29/16, Processo 
nº 221.062, de autoria do senhor Marcos Bernardelli, que concede o Diploma de Mérito 
Cultural ao Senhor Manoel Lourenço Seragioli. Parecer da Comissão Especial de Honraria, 
favorável.
 5) Turno único de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 30/16, Processo 
nº 221.063, de autoria do senhor Marcos Bernardelli, que concede o Diploma de Mérito 
Cultural ao Senhor Antonio José Aniceto Rossi. Parecer da Comissão Especial de Honraria, 
favorável.
 6)  1ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 44/16, Processo nº 221.141, de autoria do 
Prefeito Municipal, que institui a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, no 
âmbito da Administração Pública Municipal Direta. Parecer da Comissão de Constituição 
e Legalidade, favorável.
 7)  Turno único de discussão e votação do Projeto de Lei nº 327/15, Processo nº 220.212, 
de autoria do senhor Luiz Cirilo, que denomina Rua Yolanda Eny Fusco Torino uma via 
pública do município de Campinas. Parecer da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
favorável.
 8)  Matérias adiadas de Reunião anterior.
 9)  Discussão e votação de ata.
 10)  Matérias lidas no Expediente e sujeitas à deliberação do Plenário.
 TERCEIRA PARTE 
 GRANDE EXPEDIENTE 
Oradores inscritos no Grande Expediente. 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 RAFA ZIMBALDI 

 Presidente 
  

 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 PAUTA DOS TRABALHOS DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA, A SER REALI-
ZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2016, QUARTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, 

NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS. 
  PRIMEIRA PARTE 
 PEQUENO EXPEDIENTE  
1 - Leitura da correspondência recebida e das proposições apresentadas à Casa.
2 - Leitura de informações ou respostas às proposições submetidas à deliberação do Ple-
nário.
3 - Comunicados dos senhores vereadores.
 SEGUNDA PARTE 
 ORDEM DO DIA 
 1)  Turno único de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 177/15, Pro-
cesso nº 220.474, de autoria do senhor Antonio Flôres, que concede o Título de Cidadão 
Campineiro ao Senhor João Roberto Ferraz Vilela. Parecer da Comissão Especial de Hon-
raria, favorável.
 2)  Turno único de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 22/16, Processo 
nº 220.912, de autoria do senhor Jeziel Silva, que concede Diploma de Mérito Jurídico à dra. 
Monica Rafful Kanawaty Gasparetto. Parecer da Comissão Especial de Honraria, favorável.
 3)  1ª Discussão e votação do Projeto de Lei nº 15/16, Processo nº 220.704, de autoria do se-
nhor Cidão Santos, que dispõe sobre a obrigatoriedade de os estabelecimentos hospitalares, 
médicos e de diagnósticos instalados no município de Campinas realizarem teste alérgico 
prévio nos pacientes submetidos ao uso do contraste iodado e dá outras providências. Pare-
cer da Comissão de Constituição e Legalidade, favorável.
 4)  Turno único de discussão e votação do Projeto de Lei nº 340/15, Processo nº 220.277, de 
autoria do senhor Luiz Cirilo, que denomina Rua Luiz Ghizzi uma via pública do município 
de Campinas. Parecer da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, favorável.
 5)  Matérias adiadas de Reunião anterior.
 6)  Discussão e votação de ata.
 7)  Matérias lidas no Expediente e sujeitas à deliberação do Plenário.
 TERCEIRA PARTE 
 GRANDE EXPEDIENTE 
Oradores inscritos no Grande Expediente.
 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 RAFA ZIMBALDI 

 Presidente 
  

 PUBLICAÇÃO DE ATO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CAMPINAS - BIÊNIO 2015/2016   

  ATO DA PRESIDÊNCIA Nº   25  /  2016 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO SEU CAR-
GO E,
Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos termos 
contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
 R E S O L V E: 
 I -  Designar o servidor LUIZ CARLOS PETRONI para acompanhar e fi scalizar a execução 
do Contrato nº 13/2016 fi rmado com a empresa Docx Soluções Tecnológicas Ltda. - ME, 
cujo objeto é o fornecimento parcelado de impressos gráfi cos, tendo plenos poderes para 
discutir problemas relativos ao ajuste, anotando em registro próprio todas as ocorrências 
observadas, determinando o que for necessário à sua regularização, sendo que as decisões e 
providências que ultrapassarem sua competência deverão ser solicitadas a seu superior em 
tempo hábil para a adoção de medidas necessárias.
 II -  O servidor ora aqui designado será responsável pelo envio da ordem de fornecimento/
serviços, bem como pelo recebimento dos bens, devendo certifi car as suas entregas nas 
respectivas notas fi scais.
 III -  O servidor responsável pela fi scalização deverá ter conhecimento de todo o teor do 
ajuste, bem como do respectivo termo de referência, sendo que esses documentos serão 
encaminhados, via e-mail, pela Central de Contratos e Convênios.
 IV  - O servidor responsável pela fi scalização deverá informar por escrito o superior hierár-
quico e a Central de Contratos e Convênios ao aproximar-se a data de vencimento do ajuste, 
com antecedência mínima de 150 (cento e cinquenta) dias, dando condições para decisão 
sobre eventual prorrogação, ou abertura de nova licitação.
 V -  Designar o servidor MILTON SÉRGIO MOREIRA JÚNIOR para substituir, nos casos 
de férias, ausências ou impedimentos, o servidor titular ora designado para fi scal do ajuste.
 VI  - Designar a servidora JEANETE FLORINDA BOVE para substituir, nos casos ex-
cepcionais de ausência simultânea, os servidores titular e suplente acima designados para 
fi scais do ajuste.
 VII  - Designar os servidores JOÃO MARCOS DE CASTRO MENDES e PATRÍCIA MAR-
QUES DE OLIVEIRA SILVA como gestores do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, 
da resolução 886/2014, que trata das atribuições da Central de Contratos e Convênios deste 
Legislativo.
 VIII  - Dê-se ciência.
 IX -  Publique-se.
 X -  Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 23 de março de 2016.
 

 RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI 
 PRESIDENTE 

 PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS DA MESA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CAMPINAS - BIÊNIO 2015/2016   

  PORTARIA DA MESA Nº 27/2016 
DETERMINA A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 
EM RELAÇÃO AOS FATOS DESCRITOS NO PROTOCOLADO INTERNO 23.558 
DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, considerando que o fato foi apu-
rado pela Comissão Permanente de Sindicância, constituída através da Portaria da Mesa nº 
192, de 03 de novembro de 2015,
CONSIDERANDO que o Relatório Final da Comissão de Sindicância Investigatória con-
cluiu pela abertura do Processo Administrativo Disciplinar (PAD);
CONSIDERANDO a necessidade de atender os princípios constitucionais do devido pro-
cesso legal e da ampla defesa, consignados no art.5º, inciso LIV e LV da Constituição Fede-
ral, bem como ao que dispõe o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campi-
nas e o art. 149 da Lei Orgânica do Município de Campinas,
No uso de suas atribuições legais, fundamentadas no art. 24, II, da Lei Orgânica do Muni-
cípio de Campinas,  RESOLVE :
I - Instaurar PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, para apurar os fatos cons-
tantes no Protocolo Interno, Processo nº 23.558, de 08 de julho de 2015.
II - A Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, constituída pela Por-
taria da Mesa nº 193/2015, de 03 de novembro de 2015, terá o prazo de 60 (sessenta) dias, 
prorrogáveis por mais 30 (trinta), para concluir os trabalhos.
III - Em observância ao Princípio Constitucional da ampla defesa e do contraditório, bem 
como ao disposto no art.149 da Lei Orgânica do Município de Campinas, após a expedição 
do ofício citatório, a Comissão Permanente de Processo Administrativo se reúne na sala 
anexa à Procuradoria desta Casa, localizada na Avenida da Saudade, 1004, bairro Ponte 
Preta, Campinas-SP.
IV - Autuado como processo administrativo disciplinar, remetam-se os autos à Comissão 
Processante. 
V - Dê-se ciência.
VI - Publique-se.
VII - Cumpra-se.
Campinas, 23 de março de 2016.

 PORTARIA DA MESA Nº 28/2016 
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no inciso 
II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
Considerando a necessidade da implantação da nova estrutura administrativa da Câmara 
Municipal, bem como dada a extinção da estrutura organizacional anteriormente existente, e 
em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro de 2014, 
 R E S O L V E: 
I - Designar a partir de 23/03/2016, o servidor Pedro Eduardo Neme Mazzaro, matrícula nº 
517, para prestar serviços junto à  Diretoria de Gestão de Pessoas. 
II - Dê-se ciência.
III - Publique-se.
IV - Cumpra-se.
Campinas, 23 de março de 2016.

 PORTARIA DA MESA Nº 29/2016 
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no inciso 
II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
Considerando a necessidade da implantação da nova estrutura administrativa da Câmara 
Municipal, bem como dada a extinção da estrutura organizacional anteriormente existente, e 
em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro de 2014, 
 R E S O L V E: 
I - Designar a partir de 23/03/2016, a servidora Jackeline Rebelo Correa de Oliveira, matrí-
cula nº 376, para prestar serviços junto à  Diretoria de Gestão de Pessoas. 
II - Dê-se ciência.
III - Publique-se.
IV - Cumpra-se.
Campinas, 23 de março de 2016.

 PORTARIA DA MESA Nº 30/2016 
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no inciso 
II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
Considerando a necessidade da implantação da nova estrutura administrativa da Câmara 
Municipal, bem como dada a extinção da estrutura organizacional anteriormente existente, e 
em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro de 2014, 
 R E S O L V E: 
I - Designar a partir de 23/03/2016, o servidor Guilherme Henrique Nakamoto, matrícula nº 
433, para prestar serviços junto à  Diretoria de Assuntos Legislativos. 
II - Dê-se ciência.
III - Publique-se.
IV - Cumpra-se.
Campinas, 23 de março de 2016.
 

 RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI 
 PRESIDENTE 

 ELIAS HERNANE AZEVEDO 
 1º SECRETÁRIO 

 APARECIDO DE CAMPOS FILHO  
 2º SECRETÁRIO 

 DIRETORIA DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO 

 HOMOLOGAÇÃO 
 PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2016 

  PROCESSO   Nº  23.805/2015
 OBJETO:  Registro de preços de espuma acústica, com substituição e instalação, conforme 
condições especifi cadas no Anexo I - Termo de Referência.

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no 
art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93, e nas observações feitas pelo Sr. Pregoeiro, 
resolvo  HOMOLOGAR  o Pregão Eletrônico nº. 04/2016, a favor da empresa  R Cervellini 
Revestimentos Ltda.  , CNPJ nº 44.865.657/0001-97 , (com os respectivos valores unitário 
em parênteses) para os itens  01 (R$ 230,00), 02 (R$ 10,49), 03 (R$ 8,00) e 04 (R$ 55,00) . 

A empresa acima deverá comparecer após o recebimento da notifi cação expedida por esta 
Câmara, junto a Central de Contratos e Convênios, sito à Avenida da Saudade, 1.004 - Ponte 
Preta - Campinas-SP, para assinatura da Ata de Registro de Preços. 

 Campinas, 23 de março de 2016 
 RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI 

 Presidente da Câmara Municipal de Campinas 
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