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Diário Oficial
   

 GABINETE DO PREFEITO 
   

  DECRETO Nº 17.885 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2013 
 CRIA O GRUPO TÉCNICO MUNICIPAL DA POLÍTICA  E DO PLANO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS. 

 O Prefeito do Município de Campinas, no uso das atribuições legais, e
CONSIDERANDO as diretrizes e instrumentos defi nidos pelo art. 225, § 1º, inciso VI 
da Constituição Federal, pela Lei Federal 9.795, de 27 de abril de 1999, pela Lei Es-
tadual 12.780, de 30 de novembro de 2007, essas duas últimas que, respectivamente, 
estabelecem as Políticas Nacional e Estadual de Educação Ambiental;
CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 14.474, de 31 de outubro de 2012, consiste 
em organizar nas escolas municipais de Campinas um conjunto de atividades com o 
objetivo de implementar a educação ambiental na rede pública municipal de Campi-
nas, e conscientizar a comunidade escolar sobre os problemas ambientais do municí-
pio, e em especial da região do entorno de cada unidade escolar e dentro da mesma;
CONSIDERANDO a necessidade de coordenação e articulação das iniciativas exis-
tentes a esse respeito no âmbito do município e em vários setores da administração 
pública de forma a integrá-las com as ações em curso de organizações não gover-
namentais e de Instituições de Ensino, com o objetivo de potencializar resultados e 
evitar ações fragmentadas, além de se defi nir metas e indicadores de avaliação dos 
resultados;
 DECRETA: 
 Art. 1º  Fica criado o Grupo Técnico Municipal da Política e do Plano Municipal de 
Educação Ambiental.
 Art. 2º  O Grupo Técnico Municipal será permanente, com o objetivo inicial de elabo-
rar as propostas da Política Municipal e do Plano Municipal de Educação Ambiental 
do Município, com a participação da sociedade através dos Conselhos Municipais 
envolvidos e de Consulta Pública;
 Parágrafo único.  A Política Municipal se consubstanciará em Minuta de Projeto de 
Lei e em Minuta de Decreto para sua regulamentação e o Plano Municipal de Edu-
cação Ambiental deverá conter Programas, Projetos e Ações e propor Indicadores de 
Avaliação dos resultados a serem alcançados.
 Art. 3º  Elaborado o Plano Municipal, o Grupo Técnico Municipal passará a coorde-
nar, acompanhar e avaliar a execução de Programas, Projetos e Ações em Educação 
Ambiental, devendo publicar no mês de fevereiro relatório anual;
 Art. 4º  O Grupo Técnico Municipal terá a Coordenação Geral da Secretaria Municipal 
do Verde e do Desenvolvimento Sustentável - SVDS e a Coordenação Executiva da 
Secretaria Municipal de Educação e contará ainda com a participação de:
 I -  02 (dois) representantes, titular e suplente, da Secretaria Municipal do Verde e do 
Desenvolvimento Sustentável;
 II -  02 (dois) representantes, titular e suplente, da Secretaria Municipal de Educação;
 III -  02 (dois) representantes, titular e suplente, da Secretaria Municipal de Cultura; 
 IV -  02 (dois) representantes, titular e suplente, da Secretaria Municipal de Habitação;
 V -  02 (dois) representantes, titular e suplente, da Secretaria Municipal da Pessoa com 
Defi ciência;
 VI -  02 (dois) representantes, titular e suplente, da Secretaria Municipal do Planeja-
mento e Desenvolvimento Urbano;
 VII -  02 (dois) representantes, titular e suplente, de cada um dos Conselhos Muni-
cipais com interfaces com o tema, a saber, Conselho Municipal de Meio Ambiente 
(COMDEMA), Conselho Gestor da APA Campinas (CONGEAPA), Conselho Muni-
cipal de Defesa Animal (CMDA), Conselho Municipal de Educação, Conselho Muni-
cipal de Cultura e Conselho Municipal da Pessoa com Defi ciência.
 Art. 5°  Os membros do Grupo Técnico Municipal não perceberão qualquer remune-
ração por sua atuação, que será considerada de relevante contribuição ao Município.
 Art. 6°  As despesas que decorram da execução deste Decreto serão suportadas por 
dotações orçamentárias existentes na Secretaria Municipal da Educação.
 Art. 7°  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 8º  Ficam revogadas as disposições em contrário.
 

 Campinas, 27 de fevereiro de 2013 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO 

 Secretário De Assuntos Jurídicos 
 ROGÉRIO MENEZES 

 Secretário Municipal Do Verde E Desenvolvimento Sustentável 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária De Educação 
 Redigido no Departamento de Consultoria Geral, da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, de acordo com 
os elementos constantes do protocolado nº 2013/10/03597, e publicado na Secretaria de Chefi a de Gabinete do 
Prefeito.
 

 MICHEL ABRÃO FERREIRA 
 Secretário Municipal Chefe De Gabinete Do Prefeito 

  RONALDO VIEIRA FERNANDES 
 Diretor Do Departamento De Consultoria Geral 

   

 DECRETO Nº 17.886 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2013 
 ALTERA O ARTIGO 3º DO DECRETO Nº 17.725, DE 08 DE OUTUBRO 

DE 2012, QUE “DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO GRUPO DE GES-
TÃO E ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO MUNICIPAL REFERENTE À 

IMPLANTAÇÃO DO TREM DE ALTA VELOCIDADE CAMPINAS - SÃO 
PAULO - RIO DE JANEIRO”. 

 O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais, 
 DECRETA :
 Art. 1º  Fica alterado o art. 3º do Decreto nº 17.725, de 08 de outubro de 2012, que 

passa a vigorar com a seguinte redação:
 “ Art. 3º....................................
I - ........................................
II - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Turismo;
III - Secretaria Municipal do Verde e Desenvolvimento Sustentável;
IV - .................................... “ (NR)
 Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º  Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 Campinas, 27 de fevereiro de 2013 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO 

 Secretário De Assuntos Jurídicos 
 Redigido no Departamento de Consultoria Geral, da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, conforme os 
elementos do protocolado nº 12/10/41041, em nome da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento 
Urbano, e publicado na Secretaria de Chefi a de Gabinete do Prefeito.
 

 MICHEL ABRÃO FERREIRA 
 Secretário Municipal Chefe De Gabinete Do Prefeito 

  RONALDO VIEIRA FERNANDES 
 Diretor Do Departamento De Consultoria Geral 

   

 DECRETO Nº 17.887 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2013 
 REGULAMENTA A LEI Nº 14.399, DE 19 DE SETEMBRO DE 2012, QUE 
“OBRIGA OS ESTABELECIMENTOS QUE COMERCIALIZAM PRODU-
TOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO, PRONTOS PARA O CONSUMO, TAIS 
COMO DOCES, BOLOS, SALGADOS, SORVETES DE MASSA E CONGÊ-
NERES A COLOCAREM EM LOCAL VISÍVEL O PRAZO DE VALIDADE 

E A RESPECTIVA DATA DE CONFECÇÃO DO ALIMENTO”. 
 O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais, e de confor-
midade com o artigo 3º da Lei nº 14.399, de 19 de setembro de 2012,
 D  EC  R  ETA  :  
 Art. 1°  Ficam obrigados os estabelecimentos que comercializam produtos do gênero 
alimentício, prontos para o consumo, tais como doces, bolos, salgados, sorvetes de 
massa e congêneres, a colocar em local visível o prazo de validade e a respectiva data 
da elaboração do alimento.
 Parágrafo único.  As informações previstas no  caput  deste artigo deverão estar dis-
postas junto às bandejas, potes ou estufas onde estão expostos os alimentos.
 Art. 2º  O descumprimento do disposto na Lei nº 14.399, de 19 de setembro de 2012 e 
neste Decreto sujeitará o infrator à multa no valor equivalente a 150 (cento e cinquen-
ta) UFICs, a ser aplicada em dobro no caso de reincidência.
 Art. 3º  As multas decorrentes das autuações à Lei nº 14.399, de 19 de setembro de 
2012, serão recolhidas ao Fundo Municipal dos Direitos Difusos, de acordo com o art. 
57 do Código de Defesa do Consumidor - CDC. 
 Art. 4º  Compete ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON 
fi scalizar a aplicação do disposto neste Decreto.
 Art. 5º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 6º  Ficam revogadas as disposições em contrário.
 

 Campinas, 27 de fevereiro de 2013 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO 

 Secretário De Assuntos Jurídicos 
 Redigido na Coordenadoria Setorial Técnico Legislativa, do Departamento de Consultoria Geral, da Secretaria 
Municipal de Assuntos Jurídicos, nos termos do protocolado nº 2012/8/7725, em nome de Câmara Municipal de 
Campinas, e publicado na Secretaria de Chefi a de Gabinete do Prefeito.
 

 MICHEL ABRÃO FERREIRA 
 Secretário Municipal Chefe De Gabinete Do Prefeito 

  RONALDO VIEIRA FERNANDES 
 Diretor Do Departamento De Consultoria Geral 

   

 DECRETO Nº 17.888 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2013 
 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-

TAR, NO VALOR R$ 622.492,00 (Seiscentos e vinte e dois mil e quatrocen-
tos e noventa e dois reais) 

 O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com 
o disposto no artigo 4º, § 2º Inciso II da Lei nº 14.546 de 27 de Dezembro de 2.012:
 DECRETA : 
 Artigo 1º  - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 622.492,00 (Seiscentos 
e vinte e dois mil e quatrocentos e noventa e dois reais) suplementar ao Orçamento-
-Programa vigente, nas seguintes classifi cações:
 171000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 
 17104 SERVIÇO DA DIVIDA PÚBLICA INTERNA 
  28.846.1009.0188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
  329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
  01.100.000 GERAL TOTAL..................................................... ........................................................ R$ 81.458,00
  469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
  01.100.000 GERAL TOTAL................................................ ........................................................... R$ 541.034,00
 TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES............................ ................................................................. R$ 622.492,00 
 Artigo 2º  - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos prove-
nientes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, das seguintes dotações:
 171000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 
 17101 REFINANCIAMENTO DA DIVIDA PÚBLICA LEI 10147/99 
  28.841.1009.0188 Manutenção dos Serviços
  329021 Juros Sobre a Dívida por Contrato
  01.100.000 Geral Total........................................... .R$ 81.458,00
  469077 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refi nanciada
  01.100.000  GERAL TOTAL........................................ .................................................................. R$ 541.034,00
 TOTAL DAS ANULAÇÕES........................... ............................................................................... R$ 622.492,00 
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ACERVO
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Esta publicação é Certifi cada Digitalmente, acesse o guia de Certifi cação Digital: 
http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial/guia.php
. Caso haja necessidade de cópias autenticadas em papel, 
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Edição, Diagramação e Publicação Eletrônica: 
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ou na Rua Ataliba Camargo Andrade, 47, Cambuí, Campinas/SP.
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 Artigo 3º  -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário. 

 Campinas, 27 de fevereiro de 2013 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 HAMILTON BERNARDES JÚNIOR 

 Secretário De Finanças 
 Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças com os 
elementos constantes do Protocolo nº 13/10/07711/PG/SMF e publicado pela Coordenadoria de Expediente da 
Secretaria Municipal de Chefi a do Gabinete do Prefeito, na data supra 

 MICHEL ABRÃO FERREIRA 
 Secretário Municipal Chefe De Gabinete Do Prefeito 

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO. SR. 
PREFEITO MUNICIPAL 

 EM 26 DE FEVEREIRO DE 2013 

  De RAQUEL MARIA DE ALMEIDA PRADO - Protocolado nº 13/25/00030 
  À vista da manifestação conclusiva da Junta Médica Ofi cial da PMC às folhas 10/11, 
análise jurídica de fl s. 12/13, acolhida pelo Sr. Diretor Presidente do CAMPREV às 
fl s.14, DEFIRO o pedido de Isenção de Imposto de Renda da Sra. RAQUEL MARIA 
DE ALMEIDA PRADO .
  Ao CAMPREV para prosseguimento.
 De IOLANDA PINHEIRO MARCELINO - Protocolado nº 13/25/125 
   À vista da manifestação conclusiva da Junta Médica Ofi cial da PMC às  folhas 05/06, 
análise jurídica de fl s. 07/08, acolhida pelo Sr. Diretor  Presidente do CAMPREV às 
fl s.09, DEFIRO o pedido de Isenção de Imposto  de Renda, com reavaliação da servi-
dora a partir de 11/09/2017.
  Ao CAMPREV para prosseguimento.
 De JOSÉ EDUARDO NERVA - Protocolado nº 12/25/02593 
   À  vista da manifestação conclusiva da Junta Médica Ofi cial da PMC às   folhas 06 
E 07, e análise jurídica de fl s. 08 e 09, acolhida pelo Sr. Diretor   Presidente do CAM-
PREV às fl s.10, DEFIRO o pedido de Isenção de Imposto   de Renda do Sr.  JOSÉ 
EDUARDO NERVA 
  Ao CAMPREV para prosseguimento.
 De Creche Casa da Criança Caminho Feliz - Protocolado n.º 11/10/37.530 PG
 À  vista da declaração inicial, além dos pareceres da Secretaria de  Assuntos Jurídicos 
de fl s. 21 a 25 e 26 AUTORIZO o recebimento do bens  móveis relacionados à fl . 20 a 
título de doação, sem  quaisquer ônus aos cofres públicos.
À  SMAJ/CSFA para as demais providências quanto à formalização do  competente 
Termo de Doação, na forma prescrita no Decreto Municipal n.º 17.424/11, e demais 
providências junto à CSP/SMA no que concerne ao tombamento dqueles bens.
 De Associação de Amigos da E.M.E.F. Maria Pavanatti Fávaro - Protocolado n.º 
12/10/12365 PG
 À   vista da declaração inicial, além dos pareceres da Secretaria de   Assuntos Jurídicos 
de fl s. 74 a 78 e 79 AUTORIZO o recebimento do bens   móveis relacionados à fl . 72 
a título de doação, sem  quaisquer ônus  aos cofres públicos.
À  SMAJ/CSFA para as demais providências quanto à  formalização do  competente 
Termo de Doação, na forma prescrita no  Decreto Municipal n.º 17.424/11, e demais 
providências junto à CSP/SMA  no que concerne ao tombamento dqueles bens.
 De Caixa Escolar do CEMEI Boa Vista - Protocolado n.º 12/10/16068 PG
 À    vista da declaração inicial, além dos pareceres da Secretaria de    Assuntos Jurídi-
cos de fl s. 40 a 44 e 45 AUTORIZO o recebimento do bens    móveis relacionados à fl . 
38 a título de doação, sem  quaisquer ônus   aos cofres públicos.
À  SMAJ/CSFA para as demais providências quanto à   formalização do  competente 
Termo de Doação, na forma prescrita no   Decreto Municipal n.º 17.424/11, e demais 
providências junto à CSP/SMA   no que concerne ao tombamento dqueles bens.
 De Associação de Amigos da E.M.E.F. Dr. João Alves dos Santos - Protocolado 
n.º 12/10/17.090 PG
 À    vista da declaração inicial, além dos pareceres da Secretaria de    Assuntos Jurídi-
cos de fl s. 29 a 33 e 34 AUTORIZO o recebimento do bens    móveis relacionados à fl . 
27 a título de doação, sem  quaisquer ônus   aos cofres públicos.
À  SMAJ/CSFA para as demais providências quanto à   formalização do  competente 
Termo de Doação, na forma prescrita no   Decreto Municipal n.º 17.424/11, e demais 
providências junto à CSP/SMA   no que concerne ao tombamento dqueles bens.
 De Associação de Amigos da E.M.E.F. André Tosello - Protocolado n.º 12/10/26.079 
PG
 À     vista da declaração inicial, além dos pareceres da Secretaria de     Assuntos Jurí-
dicos de fl s. 58 a 62 e 63 AUTORIZO o recebimento do bens     móveis relacionados à 
fl . 56 a título de doação, sem  quaisquer ônus    aos cofres públicos.
À  SMAJ/CSFA para as demais providências quanto  à   formalização do  competente 
Termo de Doação, na forma prescrita no    Decreto Municipal n.º 17.424/11, e demais 
providências junto à CSP/SMA    no que concerne ao tombamento dqueles bens.
 De Associação de Amigos da E.M.E.F. Elvira Muraro - Protocolado n.º 
11/10/55.716 PG
 À      vista da declaração inicial, além dos pareceres da Secretaria de      Assuntos Ju-
rídicos de fl s. 118 a 122 e 123 AUTORIZO o recebimento do bens      móveis relacio-
nados às fl s. 111 e 112 a título de doação, sem  quaisquer  ônus    aos cofres públicos.
À  SMAJ/CSFA para as demais providências  quanto  à   formalização do  competente 
Termo de Doação, na forma  prescrita no    Decreto Municipal n.º 17.424/11, e demais 
providências  junto à CSP/SMA    no que concerne ao tombamento dqueles bens.
 De Obra Social São João Bosco - Protocolado n.º 11/10/55.716 PG
 À       vista da declaração inicial, além dos pareceres da Secretaria de       Assuntos 
Jurídicos de fl s. 105 a 109 e 110 AUTORIZO o recebimento do  bens      móveis 
relacionados à fl . 102 a título de doação, sem   quaisquer  ônus    aos cofres públicos.
À  SMAJ/CSFA para as demais  providências  quanto  à   formalização do  competente 
Termo de Doação,  na forma  prescrita no    Decreto Municipal n.º 17.424/11, e demais  
providências  junto à CSP/SMA    no que concerne ao tombamento dqueles  bens.
 

 Campinas, 26 de fevereiro de 2013 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO. SR. 
PREFEITO MUNICIPAL 

 EM 26 DE FEVEREIRO DE 2013 
  De Centro Cultural Teatro Arte e Ofício - Protocolado n.º 12/10/44.594  PG
 À vista da declaração inicial, além dos pareceres da Secretaria de  Assuntos Jurídicos 
de fl s. 46 a 50 e 51 AUTORIZO o recebimento do bens móveis  relacionados à fl .44 a 
título de doação, sem quaisquer ônus aos cofres  públicos.

À SMAJ/CSFA para as demais providências quanto à formalização do  competente 
Termo de Doação, na forma prescrita no Decreto Municipal n.º  17.424/11, e demais 
providências junto à CSP/SMA no que concerne ao tombamento  dqueles bens.
 De Caixa Escolar do CEMEI Matilda de Azevedo Egídio Setúbal -  Protocolado 
n.º 12/50/000016 PG
 À vista da declaração inicial, além dos  pareceres da Secretaria de Assuntos Jurídicos 
de fl s. 35 a 39 e 40 AUTORIZO o  recebimento do bens móveis relacionados à fl . 32 a 
título de doação, sem  quaisquer ônus aos cofres públicos.
À SMAJ/CSFA para as demais providências  quanto à formalização do competente 
Termo de Doação, na forma prescrita no  Decreto Municipal n.º 17.424/11, e demais 
providências junto à CSP/SMA no que  concerne ao tombamento dqueles bens.
 De Caixa Escolar do CIMEI 11 -  Protocolado n.º 12/10/38.953 PG
 À vista da declaração inicial, além dos  pareceres da Secretaria de Assuntos J urídicos 
de fl s. 45 a 49 e 50 AUTORIZO o  recebimento do bens móveis relacionados à fl . 43 a 
título de doação, sem  quaisquer ônus aos cofres públicos.
À SMAJ/CSFA para as demais providências  quanto à formalização do competente 
Termo de Doação, na forma prescrita no  Decreto Municipal n.º 17.424/11, e demais 
providências junto à CSP/SMA no que  concerne ao tombamento dqueles bens.
 De Caixa Escolar da EMEI Prof. Hilário Pereira Magro Júnior - Protocolado n.º 
12/10/37.663 PG
 À vista da  declaração inicial, além dos pareceres da Secretaria de Assuntos Jurídicos 
de  fl s. 24 a 28 e 29 AUTORIZO o recebimento do bens móveis relacionados à fl . 22 
(verso) a  título de doação, sem quaisquer ônus aos cofres públicos.
À SMAJ/CSFA para as  demais providências quanto à formalização do competente 
Termo de Doação, na  forma prescrita no Decreto Municipal n.º 17.424/11, e demais 
providências junto  à CSP/SMA no que concerne ao tombamento dqueles bens.
 De Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira - Protocolado n.º 12/10/9.313 PG
 À  vista da declaração inicial, além dos pareceres da Secretaria de Assuntos  Jurídicos 
de fl s. 75 a 79 e 80 AUTORIZO o recebimento do bens móveis  relacionados à fl . 73 a 
título de doação, sem quaisquer ônus aos cofres  públicos.
À SMAJ/CSFA para as demais providências quanto à formalização do  competente 
Termo de Doação, na forma prescrita no Decreto Municipal n.º  17.424/11, e demais 
providências junto à CSP/SMA no que concerne ao tombamento  dqueles bens.
 

 Campinas, 26 de fevereiro de 2013 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO ILMO. SR. 
SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE 

 EM 27 DE FEVEREIRO DE 2013 
  De Secretaria Municipal de Saúde - Protocolado n.º 10/10/2.615 PG
 À vista das considerações precedentes, da manifestação da Secretaria de Saúde à fl . 
907, e ainda, dos pareceres ofertados pela Secretaria de Assuntos Jurídicos às fl s. 905 
a 908, 909 a 911 e 912, que indicam a necessidade e a ausência de impedimentos 
legais, AUTORIZO:
A  Rerratifi cação do despacho autorizativo de fl . 866, retifi cando o  valor da des-
pesa decorrente do aditamento do Convênio celebrado  pela Municipalidade com o 
Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, por  inviável o cumprimento do cronograma de 
desembolso anteriormente  apresentado, para constar o montante total estimado de R$ 
823.469,22  (Oitocentos e vinte e três mil, quatrocentos e sessenta e nove  reais e vinte 
e dois centavos), considerando os limites mensais  detalhados às fl s. 868 a 869, para 
o qual o início do desembolso  foi fi xado a partir de fevereiro/2013, encerrando-se ao 
fi nal da  vigência do convênio que se dará em julho/2013, nos termos da  nova minuta 
apresentada e rubricada às fl s. 891 a 897;
Da  mesma forma, fi ca ratifi cada a autorização do aditamento ao  Convênio n.º 73/10, 
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visando acrescer ao campo da assistência  ambulatorial e hospitalar de alta complexi-
dade, procedimentos de  medicina nuclear e implementar Centro de Atendimento de 
Urgência  aos pacientes com Acidente Vascular Cerebral, Tipo III, com oferta  de 05 
leitos de U-AVC Integral e 05 leitos de U-AVC Agudo;   
Publique-se;
Na  sequência, à CSFA/DAJ para a formalização do Termo Contratual  próprio, e pos-
teriormente, devolva-se o processo à Secretaria de  Saúde para as demais providências 
e acompanhamento.
 De Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Protocolado n.º 12/10/47.209 PG 
Diante dos elementos constantes no presente protocolado, em especial, dos pareceres 
exarados pela Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos às folhas 110 a 114 e 115, e 
considerando os termos do Recurso interposto pela empresa Valdemar dos Reis Barros 
EPP às fl s. 103 a 109, decido quanto ao mérito negar-lhe provimento, haja vista que 
nada foi acrescentado ao anteriormente alegado pela empresa em Defesa Prévia, sendo 
referidos argumentos insufi cientes para descaracterizar a ocorrência da infração ao 
item 14.1.2.4 do Edital do Pregão Eletrônico n.º 148/2012, mantendo a decisão de fl . 
98, que aplicou a sanção de multa de R$ 13.891,20 (Treze mil, oitocentos e noventa 
e um reais e vinte centavos), nos exatos termos do disposto no artigo 7º da Lei n.º 
10.520/02, artigo 87, incisos II e III da Lei n.º 8.666/93 e item 17.3 e subitens 17.3.2.3 
e 17.2.2 do referido edital. Publique-se. À Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos/
DAJ para prosseguimento e demais providências, notifi cando-se a empresa acerca do 
indeferimento do recurso.
 De Secretaria Municipal de Cultura - Protocolado n.º 12/10/49.938 PG   
Diante dos elementos constantes no presente protocolado, em especial, dos pareceres 
exarados pela Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos às folhas 95 a 99 e 100, e 
considerando os termos do Recurso interposto pela empresa Valdemar dos Reis Barros 
EPP às fl s. 88 a 94, decido quanto ao mérito negar-lhe provimento, haja vista que nada 
foi acrescentado ao anteriormente alegado pela empresa em Defesa Prévia, sendo re-
feridos argumentos insufi cientes para descaracterizar a ocorrência da infração ao item 
14.1.2.4 do Edital do Pregão Eletrônico n.º 155/2012, mantendo a decisão de fl . 83, 
que aplicou a sanção de multa de R$ 29.152,00 (Vinte e nove mil, cento e cinquenta 
e dois reais), nos exatos termos do disposto no artigo 7º da Lei n.º 10.520/02, artigo 
87, incisos II e III da Lei n.º 8.666/93 e itens 17.1, 17.1.1 e 17.2 do referido edital. 
Publique-se. À Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos/DAJ para prosseguimento 
e demais providências, notifi cando-se a empresa acerca do indeferimento do recurso.
 De Secretaria Municipal de Saúde - Protocolado n.º 12/10/47.891 PG
 Considerando os elementos constantes no presente protocolado, e à vista da solicita-
ção da Secretaria de Saúde às fl s. 03 a 06, e ainda, das manifestações da Secretaria de 
Assuntos Jurídicos de fl s. 99 a 104, 115 a 119, 135/verso e 136, RATIFICO o ato do 
Ilmo. Sr. Secretário de Saúde à fl . 137, de contratação direta da Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos - ECT, para a prestação de serviços postais, fornecimento de 
produtos postais, serviços postais, telemáticos e adicionais, nas modalidades nacional 
e internacional, para atendimento das necessidades daquela Secretaria, pelo prazo de 
12 (doze) meses de vigência contratual, a vigorar a partir da data de assinatura do 
contrato, mediante a despesa no valor estimado  total de R$ 20.000,00 (Vinte mil 
reais), com fulcro no inciso VIII do artigo 24 da Lei Federal n.º 8.666/93. À Secretaria 
Municipal de Administração para a numeração da presente Contratação Direta, e após, 
à CSFA/DAJ para a devida formalização, consoante a minuta de adesão já aprovada, 
acostada às fl s. 42 a 91. Finalmente, o retorno à Secretaria de Saúde para as demais 
providências e acompanhamento.
 

 Campinas, 27 de fevereiro de 2013 
 MICHEL ABRÃO FERREIRA 

  Secretário Chefe De Gabinete

CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS 
HUMANOS E CIDADANIA

 CONVOCAÇÃO 
 Ficam por este ato convocados (as) os (as) Conselheiros (as) do Conselho Municipal 
de Direitos Humanos e Cidadania, para a Reunião Ordinária a realizar-se no dia 28 
(vinte e oito) do mês de Fevereiro do ano de 2013, às 19h00, no Salão Vermelho da 
Prefeitura Municipal de Campinas, com a seguinte ordem do dia: 1. Discussão e apro-
vação da proposta de Resolução sobre a regulamentação das suplências deste Conse-
lho; instituição de credenciais aos (às) Conselheiros (as); 2. Discussão e aprovação da 
proposta de Resolução sobre a instituição de credenciais aos (às) Conselheiros (as); 3. 
Discussão e aprovação da proposta de Resolução sobre as vagas de representações da 
sociedade civil ainda em aberto e seu processo de eleição; 4. Discussão e aprovação 
da proposta de Resolução sobre o Grupo de Trabalho para a realização da Conferência 
Municipal de Direitos Humanos de Campinas; 5. Informes: 5.1. Encaminhamentos da 
Comissão Municipal da Verdade, Memória e Justiça de Campinas; 5.2. Elaboração de 
Relatório Sobre a Desocupação da área no Jardim Aliança; 5.3. Ofício do Conselho ao 
CONDEPE sobre a denúncia de racismo policial em Campinas; 5.4. Debate sobre as 
internações compulsórias; 5.5. Outros informes; 6. Outros assuntos.
 

 Campinas, 27 de fevereiro de 2013 
 PAULO TAVARES MARIANTE 

 Presidente Do Conselho Municipal De Direitos Humanos E Cidad ania

  SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 DEPARTAMENTO DE PROCESSOS DISCIPLINARES INVESTIGATÓRIOS 
- DPDI 

 PORTARIA N° 030/13 
  

 O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, no uso das atribuições previs-
tas no Decreto n° 14.070, de 10 de setembro de 2002,
 RESOLVE 
  pela instauração de  Sindicância Administrativa Investigatória para a regular apu-
ração dos fatos narrados no protocolado nº  13/10/2.984,  onde fi gura como interessada 
a Promotoria de Justiça Cível de Campinas . 
 

 Campinas, 20 de fevereiro de 2013 
 MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO 

 Secretário Municipal De Assuntos Jurídicos  
   

 PORTARIA N° 031/13 
  

  O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos no uso das atribuições 
previstas no  Decreto n° 14.070, de 10 de setembro de 2002,  
 RESOLVE 
 pela Instauração de  PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR  para 
a regular apuração dos fatos narrados, no protocolado nº  13/10/5.425,  onde fi gu-
ra como interessado a EMEI "Dr. Perseu Leite de Barros" da Secretaria Municipal 
de Educação,referente ao(à)(s) servidor(a)(es) de matrícula(s) funcional(is) nº(s) 
 102.410-8. 
  Em observância ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório 
bem como ao disposto no artigo 149 da Lei Orgânica do Município de Campinas, após 
a expedição do ofício-citatório, o servidor público deverá comparecer ao Departamen-
to de Processos Disciplinares e Investigatórios para subscrição e ciência dos fatos que 
lhe são imputados. 

 Campinas, 21 de fevereiro de 2013 
 MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO 

 Secretário Municipal De Assuntos Jurídicos  
   

 PORTARIA N° 032/13 
  

 O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, no uso das atribuições previs-
tas no Decreto n° 14.070, de 10 de setembro de 2002,
 RESOLVE 
  pela instauração de  Sindicância Administrativa Investigatória para a regular apura-
ção dos fatos narrados no protocolado nº  12/50/1.562,  onde fi gura como interessado a 
CEMEI "Margarida Maria Alves" da Secretaria Municipal de Educação . 
 

 Campinas, 22 de fevereiro de 2013 
 MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO 

 Secretário Municipal De Assuntos Jurídicos  
   

 PORTARIA N° 033/13 
  

 O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, no uso das atribuições previs-
tas no Decreto n° 14.070, de 10 de setembro de 2002,
 RESOLVE 
  pela instauração de  Sindicância Administrativa Investigatória para a regular apu-
ração dos fatos narrados no protocolado nº  12/50/1.564,  onde fi gura como interessado 
o Centro de Saúde Itatinga da Secretaria Municipal de Saúde . 
 

 Campinas, 22 de fevereiro de 2013 
 MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO 

 Secretário Municipal De Assuntos Jurídicos  
   

 PORTARIA N° 034/13 
  

  O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos no uso das atribuições 
que lhe foram conferidos pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal no  Decreto n° 14.070, 
de 10 de setembro de 2002.
 Em observância ao artigo 149 da Lei Orgânica do Município  e tendo em vista 
o que consta do Processo Administrativo Disciplinar nº  058/12 , do protocolado nº 
 12/10/33.699,  onde fi gura como interessado o Pronto Atendimento Padre Anchieta 
da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao(à)(s) servidor(a)(es) de matrícula(s) 
funcional(is) nº(s)  38.367-8 , face às disposições insertas na alínea "a" do inciso III do 
artigo 1º do Decreto Municipal nº 14.070/02, decido pelo  arquivamento  do presente 
protocolado.
 

 Campinas, 25 de fevereiro de 2013 
 MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO 

 Secretário Municipal De Assuntos Jurídicos  
   

 PORTARIA N° 035/13 
  

  O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos no uso das atribuições 
que lhe foram conferidos pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal no  Decreto n° 14.070, 
de 10 de setembro de 2002.
 Em observância ao artigo 149 da Lei Orgânica do Município  e tendo em vista 
o que consta do Processo Administrativo Disciplinar nº  061/12 , do protocolado nº 
 12/10/33.700,  onde fi gura como interessado o Pronto Atendimento Padre Anchieta 
da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao(à)(s) servidor(a)(es) de matrícula(s) 
funcional(is) nº(s)  104.749-3 , face às disposições insertas na alínea "a" do inciso III do 
artigo 1º do Decreto Municipal nº 14.070/02, decido pelo  arquivamento  do presente 
protocolado.
 

 Campinas, 25 de fevereiro de 2013 
 MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO 

 Secretário Municipal De Assuntos Jurídicos  
   

 PORTARIA N° 036/13 
  

  O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos no uso das atribuições 
que lhe foram conferidos pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal no  Decreto n° 14.070, 
de 10 de setembro de 2002.
 Em observância ao artigo 149 da Lei Orgânica do Município  e tendo em vista 
o que consta do Processo Administrativo Disciplinar nº  062/12 , do protocolado nº 
 12/10/33.701,  onde fi gura como interessado o Pronto Atendimento Padre Anchieta 
da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao(à)(s) servidor(a)(es) de matrícula(s) 
funcional(is) nº(s)  43.809-0 , face às disposições insertas na alínea "a" do inciso III do 
artigo 1º do Decreto Municipal nº 14.070/02, decido pelo  arquivamento  do presente 
protocolado.
 

 Campinas, 25 de fevereiro de 2013 
 MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO 

 Secretário Municipal De Assuntos Jurídicos  
   

 PORTARIA N° 037/13 
  

  O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos no uso das atribuições 
que lhe foram conferidos pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal no  Decreto n° 14.070, 
de 10 de setembro de 2002.
 Em observância ao artigo 149 da Lei Orgânica do Município  e tendo em vista 
o que consta do Processo Administrativo Disciplinar nº  063/12 , do protocolado nº 
 12/10/33.702,  onde fi gura como interessado o Pronto Atendimento Padre Anchieta 
da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao(à)(s) servidor(a)(es) de matrícula(s) 
funcional(is) nº(s)  105.497-0 , face às disposições insertas na alínea "a" do inciso III do 
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artigo 1º do Decreto Municipal nº 14.070/02, decido pelo  arquivamento  do presente 
protocolado.
 

 Campinas, 25 de fevereiro de 2013 
 MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO 

 Secretário Municipal De Assuntos Jurídicos  
   

 PORTARIA N° 038/13 
  

  O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos no uso das atribuições 
previstas no  Decreto n° 14.070, de 10 de setembro de 2002,  
 RESOLVE 
 pela Instauração de  PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR  para a re-
gular apuração dos fatos narrados, no protocolado nº  12/70/3.363,  onde fi gura como 
interessado o Centro de Saúde Faria Lima da Secretaria Municipal de Saúde,referente 
ao(à)(s) servidor(a)(es) de matrícula(s) funcional(is) nº(s)  103.472-3  . 
  Em observância ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório 
bem como ao disposto no artigo 149 da Lei Orgânica do Município de Campinas, após 
a expedição do ofício-citatório, o servidor público deverá comparecer ao Departamen-
to de Processos Disciplinares e Investigatórios para subscrição e ciência dos fatos que 
lhe são imputados.
 

 Campinas, 25 de fevereiro de 2013 
 MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO 

 Secretário Municipal De Assuntos Jurídicos  

 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR 

 NOTIFICAÇÃO DECISÃO DE 1º INSTÂNCIA 
 Despacho da Sra. Diretora 

 Com fundamento no parecer exarado pelo Sr. Dr. Procurador do Município,protocolado 
sob o nº 2012/09/40, que entende pela possibilidade de notifi cação das partes por edi-
tal sem que os processos tenham resultado em penalidades administrativas, fi cam as 
partes notifi cadas, para no prazo de 10 dias, tomarem ciência da decisão de 1ª instân-
cia, dos processos extintos sem resolução de mérito (artigos 267, inciso III; 267, inciso 
VI; 267,inciso VIII, todos do código de processo civil).

PROCESSO RECLAMANTE RECLAMADA

2010/1856 DIVINO PAULO BATISTA ELETROTEC CAMPINAS

2009/2044 MARIA EUFROSINA DO CARMO ELETRLUX / MAGAZINE LUIZA

2009/0955 SERGIO SILVA DE ALMEIDA LOJAS AMERICANAS

2009/3475 REJANE MARIA PASSINATO AMAZON / SHOPTIME

2010/3596 ADRIANA COSTA SOARES ALPINI VEICULOS

2009/1882 ELLEN CRISTINA DA SILVA AMERICANAS.COM
  
Com fundamento no parecer exarado pelo Sr. Dr. Procurador do Município,protocolado 
sob o nº 2012/09/40, que entende pela possibilidade de notifi cação das partes por edi-
tal sem que os processos tenham resultado em penalidades administrativas, fi cam as 
partes notifi cadas, para no prazo de 10 dias, tomarem ciência da decisão de 1ª instân-
cia, dos processos extintos por acordo entre as partes (artigo 269, inciso III, do código 
de processo civil)

PROCESSO RECLAMANTE RECLAMADA

2009/5409 ANTONIO CARLOS CAVASSANI CARREFOUR/ INTELBRAS

2009/4647 MARIA IZABEL DE VUONO CARVALHO WALLMART / ELECTROLUX

2009/5682 JANAINA  DANTAS GERMANO  GOMES AMERICAN AIRLINES

2011/2402 TOMAS GRAEL ARTIGOSO AMBEV

2012/1316 LAILA SONATI DOS SANTOS A.M. PELIGRINELLI

 

 Campinas, 27 de fevereiro de 2013 
 LUCIA HELENA MAGALHÃES LOPES DA SILVA 

 Diretora Do Departamento De Proteção Ao Consumidor 

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

 DESPACHO AUTORIZATIVO COFINANCIAMENTO 2013 - 
11ª REMESSA 

 Expediente despachado pela Srª. Secretária de Cidadania, Assistência e 
Inclusão Social em 25/02/2013 

 Tendo em vista o parecer da  Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos , que indica 
a ausência de impedimentos legais e tendo sido juntado aos Autos a reserva orçamen-
tária e a aprovação do Comitê Gestor, em integral atendimento das disposições do 
Artigo 6° do Decreto Municipal n° 17.843/2013,  AUTORIZO  a celebração do  Termo 
de Ajuste  entre o  Município de Campinas , representado pela Secretaria Municipal 
de Cidadania, Assistência e Inclusão Social - SMCAIS, e a entidade, bem como a 
despesa, constante na planilha abaixo.

Protocolo n° Entidade Cofi nanciada Valor da Despesa
(R$)

2012/10/48782 Centro Promocional Nossa Senhora da Visitação 89.506,66

Nos termos da minuta acostada que foi devidamente aprovada e rubricada,  com vi-
gência a contar da data de assinatura até 31 de janeiro de 2014 , para a integral 
execução dos objetos pactuados.

 Publique-se. Após, à Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes do Departa-
mento de Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - CSFA/
DAJ/SMAJ para a formalização do Termo próprio, na forma do que dispõe o Artigo 3° 
do Decreto Municipal n° 17.424, de 18 de outubro de 2011, e comunicação à Egrégia 

Câmara Municipal de Campinas para integral atendimento das disposições do Artigo 
116, § 2°, da Lei Federal n° 8.666/1993.
 

 Campinas, 25 de fevereiro de 2013 
 KELLYE RIBAS MACHADO 

 Secretária De Cidadania, Assistência E Inclusão Social 

 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÃO DA 
COMUNIDADE NEGRA 

 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÃO 
DA COMUNIDADE NEGRA DE CAMPINAS - CDPCNC 

 CONVOCAÇÃO - 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 2013 
 O Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra de Campi-
nas - CDPCNC, no uso de suas atribuições, que lhe conferem a Lei n° 10.813, de 
26/04/2001, e o seu Regimento Interno, publicado no Diário Ofi cial do Município 
datado de 07/12/2004, vem, através de seu Conselheiro-Presidente, no uso de suas 
atribuições,  CONVOCAR  os seus Conselheiros Titulares ou, na ausência destes, seus 
Conselheiros Suplentes, para a  1ª Reunião Ordinária , em dia e horário, abaixo rela-
cionados, com a  Pauta :  1)  Organização do Conselho de Desenvolvimento e Partici-
pação da Comunidade Negra de Campinas - CDPCNC; e demandas da Coordenadoria 
Especial de Promoção da Igualdade Racial da Secretaria Municipal de Cidadania, As-
sistência e Inclusão Social - CEPIR/SMCAIS;  2)  Informes Gerais; e  3)  Informes da 
Presidência. Dia:  28/02/2013 (5ª feira) ; Horário:  às 18h00 - em 1ª chamada, ou às 
18h30 - em 2ª chamada ; Local: Sede do Conselho, à  Rua Visconde de Rio Branco, 
n° 468, com acesso pela Avenida Dr. Campos Salles, n° 427 - Centro - Campinas/
SP. 
 

 Campinas, 25 de fevereiro de 2013 
 MOACYR BARRA GRANDE FILHO 

 Presidente Do CDPCNC 

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 COMITÊ METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL 
DA RMC 

 (Resolução SME 09/2012, de 28 de junho de 2012) SÚMULA DA ATA DA 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
  Realizada em 26/02/2013 às 9h00, em primeira chamada, no pátio coberto do CE-
FORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional Prof. "Milton 
Santos", à R. João Alves dos Santos nº 860.

 PAUTA: 

  1. Retomada das atividades deste colegiado e      planejamento conjunto de metas e 
ações para 2013;
2. Comunicação dos      segmentos participantes em relação a substituições de titulares 
e/ou      suplentes;
3. Pauta aberta aos Municípios participantes      (Campinas, Hortolândia, Itatiba e 
Vinhedo) para comunicações.  

 DELIBERAÇÕES: 

  1. Estudo da inserção do Comitê em atividades      previstas no Município de Hor-
tolândia no 1° semestre (maio), da realização      de uma Mostra de Artes Cênicas e Ar-
tes Plásticas no Município de Campinas      em setembro e da realização de atividades 
do Mês da Consciência Negra      (novembro) no Município de Itatiba;
2. Ponto      de pauta para a reunião de 26 de março de 2013: Estudo e discussão da      
viabilidade e melhor data para a realização de um Seminário ou Fórum com o      tema 
 EDUCAÇÃO INTEGRALXESCOLA DE      TEMPO INTEGRAL  a ser organizado pelo 
Comitê Metropolitano de Educação      Integral da RMC;
3. A      renovação de alguns segmentos do colegiado deu-se mediante eleição no      
segmento Professores Articuladores quando passou a ser Titular a      professora Ja-
queline de Meira Bissê e foi eleito Suplente o professor      Hélio de Souza Pesci, o 
Município de Hortolândia encaminha como      representante Titular Carla Magalhães 
de Souza e Suplente Carla Borrego      Varani, o Município de Itatiba encaminhou 
como Suplente Vânia Lúcia Ruiz      Marques, em relação à SME/Campinas o DEPE 
encaminhou como Titular Aimar      Shima Bukuro e como Suplente Cíntia Almeida 
Magnusson, o Departamento      Financeiro enviou como Titular José Ricardo Rodri-
gues e como Suplente      Karina Montali, o Departamento de Apoio à Escola, pela 
Coordenadoria de      Arquitetura escolar como Titular Adelina Barbosa de Souza e 
como Suplente      Ana Heloísa de Souza Perogil e a Coordenadoria Setorial de Nutri-
ção como      Titular manteve Priscila Von Zuben Tassi e como Suplente Vera Maria 
Gurgel      do Amaral.

  Obs: 1. Nesta reunião contamos com representantes do Município de Carapicuíba, 
como convidados;
  2. A próxima reunião irá realizar-se em 26/03/2013, às 9h00, no pátio coberto do CE-
FORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional Prof. "Milton 
Santos", à R. João Alves dos Santos nº 860;
  3. A Ata, na íntegra, encontra-se à disposição para consulta no CEFORTEPE. 

 COMITÊ METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DA RMC 

RESOLUÇÃO SME Nº 20/2012, DE 21 DE DEZEMBRO DE 
2012 (DOM DE 26/12/2012)

 REPUBLICADA POR CONTER ALTERAÇÕES NO ANEXO ÚNICO 
  Estabelece diretrizes e normas para a elaboração do adendo/adequação, para o ano 
de 2013, ao Projeto Pedagógico de 2011, das unidades educacionais da Secretaria 
Municipal de Educação e das instituições privadas de Educação Infantil, estas últi-
mas subdivididas em entidades conveniadas e escolas particulares, do Município de 
Campinas. 
  O Secretário Municipal de Educação, no uso das atribuições do seu cargo, e
 CONSIDERANDO  a Lei Federal Nº 9.394, de 20/12/96, Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional e suas alterações;
 CONSIDERANDO  a Lei Federal Nº 8.069, de 13/07/1990, que dispõe sobre o Esta-
tuto da Criança e do Adolescente e suas alterações;
 CONSIDERANDO  a Lei Municipal Nº 12.501, de 13/03/06, que institui o Sistema 
Municipal de Ensino e suas alterações;
 CONSIDERANDO  a Resolução CNE/CEB Nº 7, de 14/12/2010, que  “  Fixa Diretri-
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zes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos”;
 CONSIDERANDO  a Resolução CNE/CEB N° 06, de 20/10/2010, que defi ne “Dire-
trizes Operacionais para a matrícula no Ensino Fundamental e na Educação Infantil”;
 CONSIDERANDO  a Resolução CNE/CEB Nº 04, de 13/07/2010, que defi ne “Dire-
trizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica”;
 CONSIDERANDO  a Resolução CNE/CEB Nº 3, de 15/06/2010, que “Institui Di-
retrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos nos aspectos relativos à 
duração dos cursos e idade mínima para ingresso nos cursos de EJA; idade mínima 
e certifi cação nos exames de EJA; e Educação de Jovens e Adultos desenvolvida por 
meio da Educação a Distância”;
 CONSIDERANDO  a Resolução CNE/CEB Nº 5, de 17/12/2009, que fi xa “Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil”;
 CONSIDERANDO  a Resolução CNE/CEB Nº 4, de 2/10/2009, que “Institui Diretri-
zes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, 
modalidade Educação Especial”;
 CONSIDERANDO  a Resolução CNE/CEB Nº 2, de 11/09/2001, que “Institui Dire-
trizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica”;
 CONSIDERANDO  a Resolução CME N° 02, de 09/12/2010, que “Fixa normas para 
criação, credenciamento/autorização de funcionamento de unidades educacionais e 
para autorização de Cursos, no âmbito do Sistema Municipal de Ensino de Campinas, 
e dá outras providências”;
 CONSIDERANDO  a Resolução SME Nº 21, de 19 de dezembro de 2012, que  “ 
 Fixa normas para o cumprimento dos tempos pedagógicos pelos professores da Rede 
Municipal de Ensino de Campinas, e dá outras providências”;
 CONSIDERANDO  a Resolução SME N° 23/2010, de 18/11/2010, que “Estabele-
ce diretrizes e normas para o planejamento, a elaboração e a avaliação do Projeto 
Pedagógico das unidades educacionais supervisionadas pela Secretaria Municipal de 
Educação” e a Resolução SME N° 24/2010, de 23/11/2010, que altera o ANEXO 7 da 
Resolução SME Nº 23/2010;
  CONSIDERANDO as “Diretrizes Curriculares da Educação Infantil Pública: Um 
Processo Contínuo de Refl exão e Ação “, 2012, da Secretaria Municipal de Educação 
de Campinas;
 CONSIDERANDO  as “Diretrizes Curriculares da Educação Básica para o Ensino 
Fundamental Anos Iniciais: Um Processo Contínuo de Refl exão e Ação”, 2012, da 
Secretaria Municipal de Educação de Campinas;
 CONSIDERANDO  as “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”, 2010, da Secretaria Municipal de Educação de Campinas;
 CONSIDERANDO  a Portaria N° 114, de 31/12/2010, que homologa o Regimento 
Escolar Comum das Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino de Cam-
pinas.
 RESOLVE: 
 CAPÍTULO I 
 DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 
 Art. 1º  Esta Resolução fi xa normas para a elaboração do adendo/adequação, para 
o ano de 2013, aos Projetos Pedagógicos das unidades educacionais da Secretaria 
Municipal de Educação e das Instituições Privadas de Educação Infantil do Município 
de Campinas, homologados em 2011, de acordo com a Resolução SME Nº 23, de 
18/11/2010, alterada pela Resolução SME N° 24, de 23/11/2010.
 Art. 2º  As unidades educacionais da Secretaria Municipal de Educação e as insti-
tuições privadas de Educação Infantil do Município de Campinas, que vierem a ser 
criadas e/ou autorizadas a funcionar após a publicação da presente Resolução deverão 
elaborar o Projeto Pedagógico de acordo com a Resolução SME Nº 23, de 18/11/2010, 
alterada pela Resolução SME N° 24, de 23/11/2010.
 Parágrafo único  . Para eventuais adendos/adequações necessários ao Projeto Pedagó-
gico, deverá ser considerada a presente Resolução.
 Art. 3º  O adendo/adequação ao Projeto Pedagógico deverá ser elaborado coletiva-
mente pela equipe educacional e sistematizado pelas equipes gestoras:
 I  - das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) e da EJA/Anos Finais do 
Ensino Fundamental (EMEJAs);
 II  - dos Centros de Educação Infantil - CEIs- (EMEIs, CEMEIs, CIMEIs e Naves-
-Mãe);
 III  - das instituições privadas de Educação Infantil:
  a) entidades conveniadas com a Secretaria Municipal de Educação (SME);
  b) escolas particulares.
 § 1º  O Projeto Pedagógico do CEI Nave-Mãe, administrado em parceria com insti-
tuição de direito privado sem fi ns lucrativos, apresentado por ocasião da seleção da 
instituição, deverá ser adequado à organização estabelecida no Anexo 1, da Resolução 
SME Nº 23/2010, e ao disposto por esta Resolução.
 § 2º  O Projeto Pedagógico da entidade de Educação Infantil conveniada com a SME, 
apresentado por ocasião da renovação do Termo de Convênio, deverá ser adequado à 
organização estabelecida no Anexo 2, da Resolução SME Nº 23/2010, e ao disposto 
por esta Resolução.
 CAPÍTULO II 
 DAS NORMAS PARA A ELABORAÇÃO DO ADENDO/ADEQUAÇÃO AO 
PROJETO PEDAGÓGICO 
 Art. 4º  O adendo/adequação ao Projeto Pedagógico deverá ser elaborado a partir das 
avaliações do adendo/adequação ao Projeto Pedagógico realizadas ao longo do ano de 
2012 e os planos de ensino dos professores deverão considerar:
 I -  as diretrizes curriculares, elaboradas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), 
para a Educação Básica em suas diferentes etapas e modalidades de ensino;
 II -  as diretrizes curriculares para o Ensino Fundamental Regular e da EJA - Anos 
Finais, da Secretaria Municipal de Educação de Campinas.
 Art. 5º  Para a elaboração do adendo/adequação ao Projeto Pedagógico, deverão ser 
seguidos os mesmos roteiros descritos nos Anexos 1 ou 2, da Resolução SME Nº 
23/2010.
 § 1º  O Anexo 1 destina-se às unidades educacionais da Secretaria Municipal de Edu-
cação (EMEFs, EMEJAs e CEIs) e o Anexo 2 às instituições privadas de Educação 
Infantil.
 §2º  No item e no subitem, cujo conteúdo permanecer sem alteração, deverá estar in-
dicado “item inalterado”.
 §3º  No item e no subitem, cujo conteúdo for alterado, deverá ser inserida uma nova 
redação.
 §4º  Outros itens ou subitens, não previstos nos roteiros descritos nos Anexos 1 e 2, e 
considerados relevantes pela equipe da unidade educacional, deverão ser acrescenta-
dos ao fi  m do roteiro.
 §5º  O adendo/adequação ao Projeto Pedagógico deverá ter todas as páginas numera-
das e rubricadas pelo diretor da unidade educacional.
 Art. 6º  A elaboração do calendário escolar, a ser incluído no adendo/adequação ao 

Projeto Pedagógico, deverá aguardar normatização por meio de Resolução específi ca 
da SME/FUMEC.
 Parágrafo único.  A Resolução específi ca para a elaboração do calendário escolar será 
publicada em consonância com normativa do Poder Público Municipal em relação ao 
expediente de trabalho para o ano de 2013.
 Art. 7º  A continuidade e/ou encerramento dos projetos realizados em 2012, bem como 
a indicação de interesse por novos projetos a serem desenvolvidos em 2013 por meio 
de Carga Horária Pedagógica (CHP) e de Hora-Projeto (HP), deverão ser justifi cados e 
os respectivos conteúdos e cargas horárias constarem no adendo/adequação ao Projeto 
Pedagógico.
 Art. 8º  As necessidades de Formação Continuada da equipe educativa, em consonân-
cia com o Projeto Pedagógico, deverão ser apontadas pela equipe gestora, e incluídas 
na avaliação fi nal do Projeto Pedagógico.
 CAPÍTULO III 
 DAS COMPETÊNCIAS 
 Art. 9º  Caberá à equipe educativa do NAED fazer a análise dos aspectos legais e 
pedagógicos do adendo/adequação ao Projeto Pedagógico.
 Parágrafo único.  Verifi cada alguma irregularidade legal ou inadequação pedagógica, 
a equipe educativa do NAED registrará as devidas orientações à equipe gestora.
 Art. 10.  Caberá à equipe gestora da unidade educacional fazer as correções e/ou ade-
quações ao adendo/adequação ao Projeto Pedagógico em consonância com as orien-
tações registradas pela equipe educativa do NAED e encaminhar a versão fi nal em 
arquivo eletrônico e 2 (duas) vias impressas.
 Art. 11.  Após o cumprimento do disposto nos artigos 9º e 10, o supervisor educacional 
e o coordenador pedagógico emitirão, respectivamente, parecer e relatório sobre o 
adendo/adequação ao Projeto Pedagógico.
 Parágrafo único.  A Portaria de homologação do adendo/adequação ao Projeto Peda-
gógico de todas as unidades educacionais da área de abrangência do NAED deverá ser 
encaminhada pelo Representante Regional ao Gabinete do Secretário Municipal de 
Educação, para publicação em DOM.
 Art. 12.  Após a homologação, uma via impressa do adendo/adequação ao Projeto Pe-
dagógico deverá ser encaminhada à unidade educacional e a outra deverá permanecer 
no NAED, para arquivo, atendendo ao princípio da descentralização e à organização 
do Sistema Municipal de Ensino.
 Art. 13.  Os modelos dos formulários, a serem utilizados para a elaboração do aden-
do/adequação ao Projeto Pedagógico, são os que constam nos Anexos da Resolução 
SME N° 23/2010, excetuando-se o Anexo 7 que deverá seguir a Resolução SME N° 
24/2010.
 §1º  Os Anexos 3, 4, 9, 10, 11 e 12 da Resolução SME N° 23/2010 deverão ter o termo 
“Projeto Pedagógico” alterado para “adendo/adequação ao Projeto Pedagógico”.
 §2º  A Coordenadoria de Educação Básica (CEB) disponibilizará os arquivos eletrôni-
cos dos modelos dos formulários citados no  caput  e no §1º deste artigo.
 §3º  As instituições privadas de Educação Infantil poderão recorrer aos modelos dos 
formulários disponibilizados, excluindo-se o timbre da Prefeitura Municipal de Cam-
pinas (PMC).
 CAPÍTULO IV 
 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 Art. 14.  O início e/ou a continuidade de projetos remunerados por meio de Horas-
-Projeto (HP) anteriores à homologação do adendo/adequação ao Projeto Pedagógico, 
para o ano de 2013, poderão ser autorizados pelo Representante Regional da SME 
mediante:
 I -  solicitação conforme disposto no art.15 da Resolução SME N° 21, de 19 de de-
zembro de 2012;
 II -  análise e parecer da equipe educativa do NAED, fundamentados nas avaliações do 
Adendo/Adequação ao Projeto Pedagógico, homologado em 2012.
 Art. 15.  As ações previstas por esta Resolução deverão seguir o cronograma do seu 
 ANEXO ÚNICO. 
 Art. 16.  Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário Municipal de Educação, 
após parecer do Representante Regional da SME.
 Art. 17.  A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário e, em especial, a Resolução SME Nº 01, de 09 de janeiro 
de 2012. 

 Campinas, 26 de fevereiro de 2013 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal De Educação 

ANEXO ÚNICO
CRONOGRAMA

AÇÃO RESPONSÁVEL DATA 

DISPONIBILIZAÇÃO DOS MODELOS DOS 
FORMULÁRIOS AOS NAEDS E ÀS UNIDADES 

EDUCACIONAIS

COORDENADORIA DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA (CEB)

13/01/2013

ENTREGA DO ADENDO/ADEQUAÇÃO AO 
PROJETO PEDAGÓGICO 

EQUIPE GESTORA DA UNI-
DADE EDUCACIONAL

ATÉ 25/03/2013

ANÁLISE DOS ASPECTOS LEGAIS E PEDAGÓ-
GICOS DO ADENDO/ADEQUAÇÃO AO PROJE-
TO PEDAGÓGICO E ENCAMINHAMENTO DAS 
ORIENTAÇÕES À UNIDADE EDUCACIONAL 

EQUIPE EDUCATIVA DO 
NAED

ATÉ 22/04/2013

CORREÇÕES E/OU ADEQUAÇÕES AO ADENDO/
ADEQUAÇÃO AO PROJETO PEDAGÓGICO 

EQUIPE GESTORA DA UNI-
DADE EDUCACIONAL 

ATÉ 30/04/2013

ELABORAÇÃO DE PARECER E DE RELATÓRIO 
SUPERVISOR E COORDE-

NADOR PEDAGÓGICO
ATÉ 10/05/2013

HOMOLOGAÇÃO DO ADENDO/ADEQUAÇÃO 
AO PROJETO PEDAGÓGICO E ENVIO DA 

PORTARIA AO GABINETE DO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REPRESENTANTE RE-
GIONAL 

ATÉ 24/05/2013

PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DE HOMOLOGA-
ÇÃO EM DOM 

GABINETE DO SECRE-
TÁRIO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO
ATÉ 29/05/2013
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 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 

 EDITAL FUMEC/CEPROCAMP N° 01/2013 
 Processo Seletivo para Formação de Cadastro para interessados em exer-
cer atividades docentes no Curso Técnico em Enfermagem, com Qualifi -
cação Profi ssional de Auxiliar de Enfermagem, oferecido pela FUMEC/
CEPROCAMP - Centro de Educação Profi ssional de Campinas "Prefeito 

Antonio da Costa Santos", em convênio com o Hospital Municipal Dr. 
Mário Gatti. 

 A Presidente da Fundação Municipal para a Educação Comunitária - FUMEC, no uso 
das atribuições de seu cargo, torna público, por meio do presente Edital, a abertura 
de inscrições do Processo Seletivo para interessados em exercer atividades docentes, 
em caráter temporário no Curso Técnicas em Enfermagem, oferecido pela FUMEC/
CEPROCAMP - Centro de Educação Profi ssional de Campinas "Prefeito Antonio da 
Costa Santos", a ser realizado pela Coordenadoria de Apoio a Instituições Publicas da 
Universidade Municipal de São Caetano do Sul - CAIPIMES, conforme instruções 
abaixo.

 CAPÍTULO I 
 DO PROCESSO SELETIVO 

 1.  O Processo Seletivo visa à classifi cação de interessados em exercer atividades do-
centes, em caráter temporário, com carga horária semanal de no máximo 45 horas/
aula, nos cursos Técnicos de ENFERMAGEM, com qualifi cação profi ssional de Au-
xiliar de Enfermagem mantidos pela FUMEC/CEPROCAMP - Centro de Educação 
Profi ssional de Campinas "Prefeito Antônio da Costa Santos", em convênio com o 
Hospital Dr.Mario Gatti.
 2.  O Processo Seletivo é formado por candidatos classifi cados e assegura, de acordo 
com a classifi cação fi nal, prioridade em contratação temporária e terá validade por 
1(um) ano, podendo ser prorrogado por mais 1(um) ano, não havendo qualquer obri-
gatoriedade de contratação por parte da FUMEC/CEPROCAMP.
 3.  O candidato classifi cado será contratado por prazo determinado, sob regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), de acordo com a disponibilidade dos Com-
ponentes Curriculares dos Cursos Técnicos de ENFERMAGEM oferecidos pela FU-
MEC/CEPROCAMP, em convênio com o Hospital Dr.Mario Gatti.
 4.  Os cursos serão ministrados na sede do CEPROCAMP e nos campos de prática.
 5.  O horário de trabalho dos contratados será determinado conforme as necessidades 
específi cas da FUMEC/CEPROCAMP.
 6 . O Processo Seletivo será realizado em 2 (duas) etapas: 1ª etapa: prova objetiva de 
caráter classifi catório e eliminatório e a 2ª etapa avaliação de títulos que será classifi -
catória e visa complementar a avaliação do candidato.
 7.  O candidato que não apresentar os documentos exigidos no item 1.7 - Capitulo II, 
será eliminado do Processo Seletivo.
 8.  O período de validade estabelecido para este Processo Seletivo não gera obrigato-
riedade para a FUMEC/CEPROCAMP de aproveitar, neste período, todos os candi-
datos classifi cados. O aproveitamento dos classifi cados reger-se-á, exclusivamente, 
pelos procedimentos vigentes na FUMEC/CEPROCAMP.
 8.1.  O cadastro formado por candidatos classifi cados excedentes à disponibilidade de 
vagas atuais assegurará aos candidatos que dele fi zerem parte, prioridade na contrata-
ção futura, decorrente da existência de vagas para as funções colocadas em Seleção, 
nos termos do presente Edital, no período de sua validade.
 9.  As provas serão realizadas na cidade de CAMPINAS e, se necessário, em cidades 
vizinhas obedecidas os critérios de inscrição previstos no presente Edital.
 9.1.  Em hipótese alguma será permitido ao candidato realizar sua prova fora da cidade, 
local e horário indicados em Edital de Convocação para as Provas.

 Capítulo II 
 DOS REQUISITOS DE INSCRIÇÃO 
 1.  A inscrição será efetuada no EIXO-26 ENFERMAGEM codifi cada e exigirá os 
seguintes requisitos:
 1.1.  Ter idade mínima de 18 anos completos no ato da inscrição.
 1.2.  Ser brasileiro nato ou naturalizado e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar 
amparado pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconheci-
mento do gozo dos direitos políticos, na forma do disposto no Decreto n.º 70.436/72.
 1.3.  Não registrar antecedentes criminais.
 1.4.  Haver cumprido as obrigações eleitorais.
 1.5.  Haver cumprido as obrigações com o Serviço Militar, para os candidatos do sexo 
masculino.
 1.6.  Possuir Carteira de Trabalho e Previdência Social.
 1.7.  Atender à Escolaridade, à Experiência Profi ssional Docente na área da Saúde e à 
Experiência Profi ssional exigida conforme o Componente Curricular em Instituições 
Públicas ou Privadas na área de saúde. 
 1.8.  Ser portador de Diploma de Nível Superior em Enfermagem com licenciatura 
obtida em curso de graduação ou especialização em docência do ensino técnico ou 
em Programas Especiais de Formação Pedagógica ou estar matriculado em Programas 
Especiais de Formação Pedagógica.
 1.9.  Registro no COREN.
 1.10.  Não ter sido, nos últimos cinco anos, na forma da legislação vigente, responsável 
por atos julgados irregulares por decisão defi nitiva do Tribunal de Contas da União, 
do Tribunal de Contas de 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 qual-
quer 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 de junho de 1986 e na Lei nº 8.429, de 02 de 
junho de 1992.

TABELA CÓDIGO DE INSCRIÇÃO: EIXO 26 - ENFERMAGEM

COD.
COMPONENTES CURRICU-

LARES
REQUISITOS

2601
EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DOCENTE 
DE 1 (UM) ANO EM CURSO TÉCNICO OU 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

2602
SEGURANÇA NO TRABALHO E 
BIOSSEGURANÇA NAS AÇÕES 

DE SAÚDE

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL EM INSTITUI-
ÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS NA ÁREA DA 

SAÚDE DE 1 (UM ) ANO

2603
PROCESSO DE TRABALHO EM 

SAÚDE
COLETIVA

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL MÍNIMA DE 
UM 1 (UM) ANO DE ATUAÇÃO EM UNIDA-

DES BÁSICAS DE SAÚDE

2604 PRIMEIROS SOCORROS
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL MÍNIMA DE 1 
(UM) ANO DE ATUAÇÃO EM SERVIÇOS DE 

URGÊNCIA (PA/ SAMU/ PS)

2605
PROCESSOS DE TRABALHO EM 

ENFERMAGEM

EXPERIÊNCIA PROFISIONAL EM INSTITUI-
ÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS NA ÁREA DA 

SAÚDE DE 1 (UM) ANO

2606
BIOSSEGURANÇA EM ENFER-

MAGEM

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL EM INSTITUI-
ÇÕES PÚBLICAS

OU PRIVADAS NA ÁREA DA SAÚDE DE 1 
(UM)
ANO

2607
AÇÕES DE ENFERMAGEM EM 

SAÚDE
COLETIVA

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL MÍNIMA DE 2
(DOIS) ANOS DE ATUAÇÃO EM SAÚDE CO-
LETIVA (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE)

2608

AÇÕES DE ENFERMAGEM NA 
ATENÇÃO

À SAÚDE DA CRIANÇA, ADO-
LESCENTE
E MULHER

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL MÍNIMA DE 2
(DOIS) ANOS DE ATUAÇÃO EM SAÚDE DA 

MULHER E SAÚDE DA CRIANÇA

2609
AÇÕES DE ENFERMAGEM EM 

SAÚDE
MENTAL

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL MÍNIMA DE 
UM

1 (UM) ANO DE ATUAÇÃO SAÚDE MENTAL
(HOSPITAL PSIQUIÁTRICO/ CAPS/ ENFER-

MARIA
DE PSIQUIATRIA EM HOSPITAL GERAL)

2610
AÇÕES DE ENFERMAGEM EM 
PACIENTES EM TRATAMENTO 

CLÍNICO

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL MÍNIMA DE 2
(DOIS) ANOS DE ATUAÇÃO EM AMBIENTE

HOSPITALAR- UNIDADES CLÍNICAS 
ADULTO E
INFANTIL

2611

AÇÕES DE ENFERMAGEM EM 
PACIENTES EM TRATAMENTO 

CIRÚRGICO

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL MÍNIMA DE 2
(DOIS) ANOS DE ATUAÇÃO EM AMBIENTE 

HOSPITALAR- UNIDADES CIRÚRGICAS

2612 PROJETO EXPERIMENTAL

EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS

OU PRIVADAS NA ÁREA DA SAÚDE DE 1 
(UM) ANO

2613
GESTÃO DO TRABALHO EM 

ENFERMAGEM

EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 

OU PRIVADAS NA ÁREA DA SAÚDE DE 2 
(DOIS) ANOS

2614
AÇÕES EDUCATIVAS DE 

ENFERMAGEM EM SAÚDE 
COLETIVA

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL MÍNIMA DE 2
(DOIS) ANOS DE ATUAÇÃO EM SAÚDE CO-
LETIVA (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE)

2615

AÇÕES DE ENFERMAGEM A 
CLIENTES EM SITUAÇÕES DE 

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E EM 
ESTADO GRAVE

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL MÍNIMA DE 2
(DOIS) ANOS DE ATUAÇÃO EM UNIDADES 
DE PACIENTE CRÍTICO UTI E PS HOSPITA-

LAR

Observação: Entende-se como Experiência Profi ssional aquela realizada em Institui-
ções com ou sem fi ns lucrativos, Privadas ou Públicas. 

 CAPÍTULO III 
 DA FORMAÇÃO 

 1.  O candidato deverá se inscrever no  EIXO 26 - ENFERMAGEM  - Capítulo II do 
presente Edital, fazendo sua opção nos Componentes Curriculares, conforme sua For-
mação, Titulação, Experiência Profi ssional Docente na área da Saúde e Experiência 
Profi ssional em Instituições Publicas ou Privadas na área da Saúde.
 2.  Poderá ministrar atividades docentes para os Componentes Curriculares do Curso 
Técnico em Enfermagem com Qualifi cação Profi ssional de Auxiliar de Enfermagem, 
o candidato: 
 2.1.  Portador de Diploma de Nível Superior em Enfermagem com licenciatura obti-
da em curso de graduação ou especialização em docência do ensino técnico ou em 
Programas Especiais de Formação Pedagógica ou estar matriculado em Programas 
Especiais de Formação Pedagógica e registro no COREN.
 3.  Somente serão válidos os diplomas devidamente registrados em órgãos competen-
tes ou Certifi cados de Conclusão de Curso, acompanhados de histórico escolar. No 
caso da licenciatura em Saúde ou, especialização em docência do ensino técnico ou 
em Programas Especiais de Formação Pedagógica, serão aceitos declaração de con-
clusão de curso e/ou declaração de matrícula.
 4.  Todos os documentos referidos neste capítulo, somente terão validade, se datados 
até a data determinada em edital especifi co de convocação para fi ns de atribuição. 

     CAPÍTULO IV 
 DAS INSCRIÇÕES 
 Seção I 

 1.  As inscrições normais/regulares serão realizadas no período entre os dias 04 a 
28/03/2013.
 2.  Acessar o site www.caipimes.com.br, preencher um requerimento de inscrição para 
o Eixo - 26 - Enfermagem para cada Componente Curricular codifi cado que desejar e 
gerar o boleto(s) referente(s) às inscrição(ões) pretendida(s).
 3.  De posse do(s) boleto(s) gerado(s) o candidato deverá efetuar o pagamento de uma 
 ÚNICA  taxa de inscrição, no valor de R$ 35,00, independentemente do número de 
inscrições efetuadas, em qualquer agência bancária ou através de Internet Banking, 
durante o período reservado para inscrição.
 3.1.  Não serão aceitos pagamentos feitos em casas lotéricas, agências dos correios, 
caixas eletrônicos, caixas de supermercados, drogarias ou mesmo depósito, transfe-
rência ou DOC em conta ou envio de cheque. 
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 4.  A efetivação da inscrição do candidato implicará o compromisso de acatamento às 
regras e condições estabelecidas neste Edital sobre as quais não poderá alegar desco-
nhecimento.
 5.  O Edital estará disponível para consulta a partir do dia 27/02/2013 no site www.
caipimes.com.br e DOM.
 6.  O SAC-Serviço de Atendimento ao Candidato estará disponível no caso de duvidas 
ou demais informações decorrentes do certame, no e-mail caipimes@caipimes.com.
br e pelos telefones (11) 4224 4834 e (19) 3231.3002 e no posto de atendimento na 
FUMEC/CEPROCAMP, situado na Avenida 20 de Novembro, 145 - Centro - Cam-
pinas (SP)
 7.  A CAIPIMES não se responsabilizará por solicitações de inscrições, via Internet, 
não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem téc-
nica que impossibilitem a transferência de dados.
 8.  O interessado não poderá, em hipótese alguma, requerer devolução da importância 
paga e/ou alteração do código referente a opção a que estiver se candidatando, mesmo 
que, posteriormente, seja constatado erro por parte do candidato, ao registrar o código 
da opção desejada.
 8.1.  A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Processo Seletivo Público 
não se realizar.
 9.  O candidato responde, civil e criminalmente, pelas informações prestadas na fi cha 
de inscrição.
 9.1.  As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira responsabilidade do 
candidato, cabendo aos executores o direito de excluir deste Processo Seletivo aque-
le que preenchê-la com dados incorretos, bem como aquele que prestar informações 
inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente, sob pena de praticar o 
crime previsto no artigo 299, do Código Penal, além da responsabilidade civil pelos 
eventuais prejuízos que causou ou vierem a causar à CAIPIMES.
 10.  O candidato ao se inscrever, estará declarando, sob as penas da Lei, satisfazer as 
seguintes condições:
  a) Estar de acordo com os termos do presente Edital;
  b) Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 
12 da Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros;
  c) Estar em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
  d) Estar quite com a Justiça Eleitoral;
  e) Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data do encerramento das 
inscrições; 
  f) Quando do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar;
  g) Não ter sido, quando do exercício do emprego ou função pública, demitido por 
justa causa ou a bem do serviço público;
  h) Até a data da apresentação dos documentos para a Atribuição de aulas, possuir 
a escolaridade e os requisitos exigidos para o exercício da função, de acordo com o 
estabelecido no Capítulo II, do presente Edital.
 11.  No ato da inscrição  NÃO  serão solicitados comprovantes dos pré-requisitos exi-
gidos na tabela I do Capitulo II, do presente Edital e das exigências contidas no item 
10 deste capítulo. A apresentação da documentação comprobatória dos pré-requisitos 
será exigida nas ocasiões de convocação do candidato.
 11.1.  O candidato que não apresentar a documentação comprobatória, por ocasião de 
sua convocação, não participará, nesta oportunidade, da atribuição de aula, entretanto, 
não será excluído da lista de candidatos classifi cados para ser eventualmente convo-
cado em outra oportunidade, respeitado o período de validade do Processo Seletivo.
    
 Seção II  
 Do Candidato Deficiente 

 1.  Será assegurado aos candidatos defi cientes, nos termos do que dispõe a legislação 
pertinente, o percentual de 5% (cinco por cento) do número fi nal de candidatos classi-
fi cados de cada função, respeitando-se o critério de aproximação para o número inteiro 
subsequente se o cálculo resultar em número inteiro seguido de fração.
 2.  O candidato, antes de se inscrever, deverá verifi car se as atribuições da função são 
compatíveis com a defi ciência de que é portador.
 3.  O candidato deverá, no período de 04 a 28/03/2013, acessar o site www.caipimes.
com.br, ler atentamente o Edital e preencher corretamente a fi cha de inscrição, obede-
cendo aos seguintes procedimentos:
  a) Preencher a Ficha de Inscrição, com a indicação que o candidato está se inscreven-
do como portador de defi ciência. 
  b) Pagar a taxa de R$ 35,00 (trinta e cinco) reais.
  c) Entregar pessoalmente ou enviar, via SEDEX, no período de inscrição destinado a 
candidatos portadores de defi ciência, a documentação comprobatória da condição de 
Defi ciente para a Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS, na Coorde-
nadoria de Apoio a Instituições Públicas - CAIPIMES, Avenida Goiás, 3400 - Bairro 
Barcelona - São Caetano do Sul - CEP 09550-051, ou pessoalmente, ou através de 
procurador, no Posto de Recebimento e Informação do Processo Seletivo instalado na 
FUMEC/CEPROCAMP - Avenida 20 de Novembro, 145 - Centro - Campinas - SP.
  d) A documentação comprobatória, de que trata o subitem anterior, nos termos do 
artigo 39, inciso IV do Decreto Federal nº 3.298 de 20/12/99, é composta de: Laudo 
Médico, atestando a espécie e o grau ou nível da defi ciência, com expressa referência 
ao código correspondente da Classifi cação Internacional de Doença - CID, bem como 
a provável causa da defi ciência.
  e) A apresentação de simples Atestado Médico não substitui o Laudo exigido, nos 
termos da legislação pertinente.
 4.  O candidato que não declarar ser defi ciente, no ato da inscrição e não atender ao 
solicitado no item 3(três) neste capítulo, não será considerado inscrito nesta categoria 
e não poderá impetrar recurso em favor de sua situação.  
 5.  Não terá a prova especial preparada, seja qual for o motivo alegado, o candidato que 
não a solicitar nos termos do item 3(três), letra c, neste capítulo.
 6.  Aos candidatos defi cientes aplicam-se, no que couber, as normas constantes do De-
creto Federal nº 3.298 de 20/12/99.
 7.  Serão consideradas pessoas defi cientes aquelas que se enquadrarem nas categorias 
discriminadas nos artigos 3º e 4º do Decreto Federal nº 3.298 de 20/12/99 e na condi-
ção defi nida na Súmula 377/STJ de 5/5/2009.
 8.  Não serão considerados como defi ciência, os distúrbios passíveis de correção.
 9.  As pessoas defi cientes, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto 
Federal nº 3.298 de 20/12/99, participarão do Processo Seletivo em igualdade de con-
dições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação, 
e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas, e à  nota 
mínima  exigida para o EIXO 26 - ENFERMAGEM.
 10.  Aos defi cientes visuais (cegos), serão oferecidas provas no sistema Braile 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. Aos defi cientes 

visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas com tamanho de letra corres-
pondente a corpo 24.
 11.  Não haverá qualquer que seja a hipótese alegada, leitura de prova para candidato 
defi ciente (cego).
 12.  Não havendo candidatos aprovados, para o atendimento previsto neste item, a(s) 
vaga(s) será (ão) preenchida(s) por candidato(s) não defi cientes, na estrita observância 
da Lista Geral de Classifi cação Final.
 13.  O candidato defi ciente que não realizar a inscrição conforme instruções constantes 
neste Edital, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação.

 Seção III  
 Da Isenção de Taxa 

 1.  Aplicam-se ao presente Edital os benefícios da Lei Municipal nº 11.353, de 
06.09.2002 (doador de sangue à Rede Hospitalar do Município de Campinas) e da 
Lei Municipal nº 11.412, de 06/11/2002 (não possuir renda de qualquer natureza e 
não estar em gozo de qualquer benefício previdenciário, de prestação continuada, ofe-
recido por sistema de previdência social ou privado e não estar recebendo seguro 
desemprego).
 2.  As Leis Municipais nº 11.353, de 06/09/2002, e nº 11.412, de 06/11/2002, tratam 
de isenção do valor relativo à taxa de inscrição. Para solicitação dessa isenção, os 
interessados deverão comparecer pessoalmente na sede da FUMEC/CEPROCAMP 
- Centro de Educação Profi ssional de Campinas Prefeito "Antônio da Costa Santos", 
localizado na Avenida 20 de Novembro, 145 - Centro - Campinas - SP, no horário das 
09:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:45 horas , no período de 04 a 06/03/2013, munidos 
da seguinte documentação: 
 2.1.  para solicitação dos benefícios da Lei Municipal nº 11.353, de 06/09/2002: com-
provante de doação de sangue nos últimos 6 (seis) meses à Rede Hospitalar do Muni-
cípio, xerox do RG e comprovante de escolaridade;
 2.2.  para solicitação dos benefícios da Lei Municipal nº 11.412, de 06/11/2002: xerox 
de comprovante de residência há mais de 2 (dois) anos no Município de Campinas; 
xerox do RG; comprovante de escolaridade; anotações constantes da CTPS - Carteira 
de Trabalho e Previdência Social; e modelo de declaração fornecida pela CAIPIMES, 
de não possuir renda de qualquer natureza e não estar em gozo de qualquer benefício 
previdenciário, de prestação continuada, oferecido por sistema de previdência social 
ou privado e não estar recebendo seguro desemprego.
 3.  As solicitações de isenção de taxa de inscrição serão analisadas pela CAIPIMES 
recebendo deferimento ou indeferimento.
 3.1.  A Lista de deferimento e indeferimento dessas solicitações deverá ser publicada 
no DOM a partir de 14/03/2013.
 3.2.  Os candidatos à isenção de taxa de inscrição que tiverem seus requerimentos inde-
feridos poderão efetuar o pagamento do valor da taxa no período de 15 a 28/03/2013.

 CAPÍTULO V  
 DA PROVA 

 1.  O Processo Seletivo para formação de Cadastro para interessados em ministrar ati-
vidades docentes nos Cursos Técnicos em Enfermagem, com Qualifi cação Profi ssio-
nal de Auxiliar de Enfermagem, será realizado em 2 (duas) etapas sucessivas:
 1.1.  1ª etapa: prova objetiva com 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha de acor-
do com o temário de referência. A prova será avaliada de 0 (zero) a 80 (oitenta) pontos 
valendo 1,6 (um ponto e 6 décimos) ponto cada questão.
 1.2.  2ª etapa: prova de títulos perfazendo um total de 20 (vinte) pontos. 
 2.  O tempo para realização da Prova Objetiva será de 4 (quatro) horas, nele incluído o 
tempo necessário para transposição do gabarito da Folha de Respostas Intermediária 
para a Folha de Respostas Defi nitiva. 
 3.   A prova será única para todos os componentes curriculares e terá o tempo máximo 
de 4(quatro) horas, nele incluindo o tempo necessário para transcrição das respostas da 
folha de respostas intermediária para a folha de respostas defi nitiva.
 3.1  Para cada Componente Curricular haverá uma folha de resposta intermediária e 
defi nitiva.

 CAPÍTULO   VI 
 DA REALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DAS PROVAS  

 1.  As provas serão aplicadas preferencialmente na cidade de Campinas, com previsão 
de realização para o dia 21/04/2013. 
 2.  A aplicação das provas na data prevista dependerá da disponibilidade de locais 
adequados à realização das mesmas. 
 2.1.  Caso o número de candidatos inscritos exceda à oferta de lugares adequados exis-
tentes nos colégios localizados em Campinas, cidade onde as provas se realizarão, a 
CAIPIMES, reserva-se o direito de alocá-los em cidades próximas para aplicação das 
provas, não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao transporte e 
alojamento desses candidatos. 
 3.  Havendo alteração da data prevista, as provas poderão ocorrer em domingos ou 
feriados. 
 4.  A confi rmação da data e as informações sobre horários e locais para realização das 
provas serão divulgadas, oportunamente, por meio de Edital de Convocação para Pro-
vas a ser publicado no site www.caipimes.com.br , de cartões informativos que serão 
encaminhados aos candidatos via e-mail. 
 4.1.  O candidato receberá o Cartão Informativo por e-mail, no endereço eletrônico 
informado no ato da inscrição, sendo de sua exclusiva responsabilidade a manutenção/
atualização de seu correio eletrônico. 
 4.1.1.  Não serão encaminhados Cartões Informativos de candidatos cujo endereço ele-
trônico, informado no Formulário de Inscrição esteja incompleto ou incorreto. 
 4.1.2.  A CAIPIMES e a FUMEC/CEPROCAMP não se responsabilizam por infor-
mações de endereço 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 AntiSpam, 
eventuais truncamentos ou qualquer outro problema de ordem técnica, sendo acon-
selhável sempre consultar o site www.caipimes.com.br para verifi car as informações 
que lhe são pertinentes. 
 4.2.  A comunicação feita por e-mail é meramente informativa. O candidato deverá 
acompanhar no Diário Ofi cial do Município e no site www.caipimes.com.br a publi-
cação do Edital de Convocação para Provas. 
 4.2.1.  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 os 
Editais de Convocação para provas. 
 5.  O candidato que não receber o Cartão Informativo até o 3º (terceiro) dia que ante-
ceder a aplicação da prova ou em havendo dúvidas quanto ao local, data e horários 
de realização das provas, deverá entrar em contato com a CAIPIMES, pelo telefone 
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(0XX11) 4224 4834, de segunda a sexta-feira, úteis, das 10 às 16 horas (horário de 
Brasília); ou consultar o site www.caipimes.com.br . 
 6.  Ao candidato só será permitida a realização da prova na data, no local e horários 
defi nidos no Edital de Convocação e, subsidiariamente, no Cartão Informativo e no 
site da CAIPIMES. 
 7.  Não haverá segunda chamada ou repetição de prova. 
 7.1.  O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a realização da 
prova como justifi cativa de sua ausência. 
 7.2.  O não comparecimento à prova, qualquer que seja o motivo, caracterizará desis-
tência do candidato e resultará em sua eliminação do Processo Seletivo. 
 8.  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 e endereço, deverão ser corrigidos através do site da CAIPIMES 
(www.caipimes.com.br), de acordo com as instruções constantes da página do Proces-
so Seletivo, até o terceiro dia útil após a aplicação das Provas Objetivas. 
 8.1.  O candidato que não solicitar as correções dos dados pessoais nos termos do item 
8 deverá arcar, exclusivamente, com as consequências advindas de sua omissão. 
 9.  Caso haja inexatidão na informação relativa à opção da função e/ou à condição de 
defi ciente, o candidato deverá entrar em contato com a CAIPIMES, no mínimo, 48 
(quarenta e oito) horas de antecedência da data de realização da prova, pelo telefone 
(0XX11) 42244834. 
 9.1.  Não será admitida troca de opção de Componente Curricular.
 9.2.  O candidato que não entrar em contato com a CAIPIMES no prazo mencionado 
será o exclusivo responsável pelas consequências advindas de sua omissão. 
 10.  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 ou Conselhos de 
Classe que, por força de Lei Federal valem como documento de identidade, como 
por exemplo, as da OAB, CRM, CREA, CRC, COREN, certifi cado de Reservista, 
Passaporte, Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional 
de Habilitação (com fotografi a na forma da Lei nº 9.503/97). 
 10.1.  Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com 
clareza, a identifi cação do candidato. 
 10.2.  Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da 
prova, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá 
ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, ex-
pedido há no máximo 30 (trinta) dias, sendo então submetido à identifi cação especial, 
compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital em formulário 
próprio. 
 10.3.  A identifi cação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de 
identifi cação gere dúvidas quanto à fi sionomia, à assinatura ou à condição de conser-
vação do documento. 
 10.4.  Não serão aceitos protocolos ou cópias dos documentos citados, ainda que auten-
ticadas, ou quaisquer outros documentos não constantes deste Edital. 
 11.  Objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Processo Seletivo - o que é de in-
teresse público e, em especial, dos próprios candidatos - bem como sua autenticidade, 
poderá ser solicitado aos candidatos, quando da aplicação das provas, a autenticação 
digital da Folha de Respostas Defi nitiva, personalizada. Se, por qualquer motivo, não 
for possível a autenticação digital, o candidato deverá apor sua assinatura, em campo 
específi co, por três vezes. 
 12.  No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não constar 
nas listagens ofi ciais relativas aos locais de provas estabelecidos no Edital de Convo-
cação, a CAIPIMES procederá a inclusão do candidato, mediante a apresentação, pelo 
candidato, do boleto bancário com comprovação de pagamento, com o preenchimento 
de formulário específi co. 
 12.1.  A inclusão de que trata o item 12 será realizada de forma condicional e será 
analisada pela CAIPIMES, na fase do Julgamento da Prova Objetiva com o intuito de 
se verifi car a pertinência da referida inscrição. 
 12.2.  Constatada a improcedência da inscrição, de que trata o item 12, a mesma será 
automaticamente cancelada sem direito a reclamação, independentemente de qualquer 
formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 
 13.  O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta esferográfi ca 
de tinta azul ou preta, lápis preto nº 2 e borracha. 
 14.  No ato da realização da Prova Objetiva serão fornecidos o Caderno de Questões e 
a Folha de Respostas Intermediária.
 14.1.  Ao terminar o preenchimento dos alvéolos da Folha de Respostas Intermediária, 
o Candidato solicitará ao Fiscal da sala a Folha de Respostas Defi nitiva, entregando, 
neste ato, o Caderno de Respostas.
 14.2.  A Folha de Respostas Defi nitiva será pré-identifi cada com os dados do candi-
dato, para aposição das assinaturas no campo próprio e transcrição das respostas com 
caneta esferográfi ca de tinta azul ou preta. 
 14.1.  Na Prova Objetiva o candidato deverá assinalar as respostas na Folha de Res-
postas Intermediária e repassá-las para a Folha de Respostas Defi nitiva personalizada, 
que será o único documento válido para a correção da prova. O preenchimento da Fo-
lha de Respostas Defi nitiva será de inteira responsabilidade do candidato que deverá 
proceder em conformidade com as instruções específi cas contidas na capa do Caderno 
de Questões. Em hipótese alguma haverá substituição das Folhas de Respostas Inter-
mediária e/ou Defi nitiva por erro do candidato. 
 14.2.  Na Folha de Respostas Defi nitiva não deverá ser feita nenhuma marca fora do 
campo reservado às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida 
pelas leitoras óticas, prejudicando o desempenho do candidato. 
 14.3.  Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na Folha de Respostas 
Defi nitiva serão de inteira responsabilidade do candidato. 
 14.4.  O candidato deverá preencher os alvéolos, na Folha de Respostas Defi nitiva, 
com caneta esferográfi ca de tinta azul ou preta. 
 14.5.  Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma 
resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 
 15.  O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fi scal a Folha de Respostas Defi -
nitiva, fi cando em seu poder exclusivamente a Folha de Respostas Intermediária para 
fi ns de verifi cação do gabarito. 
 16.  Durante a realização da prova, não será permitida nenhuma espécie de consulta 
ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, 
impressos ou quaisquer anotações. 
 17.  O candidato deverá conferir os seus dados pessoais impressos na Folha de Respos-
tas Defi nitiva, em especial seu nome, número de inscrição, número do documento de 
identidade e opção de Componente Curricular. 

 18.  Motivará a eliminação do candidato do Processo Seletivo, sem prejuízo das san-
ções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas defi nidas 
neste Edital ou a outras relativas ao Processo Seletivo, aos comunicados, às instruções 
ao candidato e/ou às instruções constantes das provas, bem como o tratamento incor-
reto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas. 
 19.  Poderá ser excluído do Processo Seletivo o candidato que, em qualquer uma das 
provas, além das demais hipóteses previstas neste Edital: 
  a) apresentar-se em local diferente da convocação ofi cial; 
  b) apresentar-se após o horário estabelecido, não sendo admitida qualquer tolerância; 
  c) não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado; 
  d) não apresentar documento 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 decorridos 30 (trinta) minutos da hora do 
início das provas; 
  g) fi zer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de ins-
crição ou em qualquer outro meio, que não o autorizado pela CAIPIMES. 
  h) ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas Defi nitiva, Caderno de 
Questões ou outros materiais não permitidos, sem autorização; 
  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 ou impresso não permitidos ou máquina calculadora ou similar; 
  m) estiver fazendo uso, na sala de prova, nos corredores ou sanitários, de qualquer 
tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação (bip, telefone celular, relógios digitais, 
walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, smartphones ou 
outros equipamentos similares), bem como protetores auriculares; 
  n) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comporta-
mento indevido. 
 19.1.  O candidato que estiver portando equipamento eletrônico como os indicados nas 
alíneas "l" e "m" deverá desligar o aparelho antes do início das provas. 
 20.  Os eventuais pertences pessoais dos candidatos, tais como: bolsas, sacolas, bonés, 
chapéus, gorros ou similares, óculos escuros, equipamentos eletrônicos como os indi-
cados nas alíneas "l" e "m" do item 19, deverão ser colocados em local indicado pelo 
Fiscal, antes do início das provas. 
 21.  Os aparelhos eletrônicos deverão permanecer desligados até a saída do candidato 
do local de realização das provas. 
 22.  Quando, após a prova, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual ou 
grafológico ou por investigação policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, 
sua prova será anulada e ele será automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
 23.  Em hipótese nenhuma será realizada qualquer prova fora do local, data e horário 
determinados. 
 24.  Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação 
das provas em virtude de afastamento do candidato da sala de prova. 
 25.  O candidato deverá comparecer aos locais designados com antecedência mínima 
de 30 (trinta) minutos do horário previsto para o fechamento dos portões. 
 26.  Durante a realização das etapas do Processo Seletivo não será permitida a perma-
nência de acompanhantes nos locais designados. 
 26.1.  Abrir-se-á uma exceção para a candidata que estiver amamentando. Neste caso, 
será necessária a presença de acompanhante que fi cará em dependência indicada pela 
coordenação do certame e será responsável pela guarda do bebê. 
 26.2.  Caso não haja a presença de acompanhante responsável, a candidata não reali-
zará a respectiva etapa do Processo Seletivo, fi cando, automaticamente, excluída do 
certame. 
 26.3.  O acompanhante responsável pela criança também deverá permanecer no local 
designado pela Coordenação, e se submeterá às normas e orientações da equipe de 
fi scalização, inclusive no tocante ao uso de equipamento eletrônico e celular. 
 26.4.  Não haverá compensação do período utilizado para a amamentação no tempo 
de duração de prova. 
 27.  Durante a realização das etapas do certame, o candidato que desejar ir ao ba-
nheiro solicitará ao fi scal da sala sua saída e este designará um fi scal volante para 
acompanhá-lo no deslocamento, devendo o candidato manter-se em silêncio durante 
todo o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário e depois da utilização deste, 
ser submetido à revista por meio de detector de metais.
 28.  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 Processo Seletivo. 
 28.1.  O Caderno de Questões será disponibilizado no site www.caipimes.com.br , na 
página do Processo Seletivo, mediante identifi cação do candidato pelo seu número de 
inscrição e CPF, durante o período reservado para interposição de recurso.

 CAPÍTULO VII 
 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROVAS E DOS TÍTULOS  
 Seção I 
 1ª Etapa do Processo Seletivo: Prova Objetiva  
 1.  A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 80 (oitenta) pontos, tendo 
caráter eliminatório e classifi catório.
 2.  O caráter eliminatório da prova objetiva terá como critério a obtenção de  nota mí-
nima  igual a 40 (quarenta) pontos.
 3.  Os Candidatos que obtiverem nota igual ou superior à nota mínima (40 pontos) na 
prova objetiva poderão participar da Segunda Fase do Processo Seletivo: análise de 
Títulos.

 Seção II 
 2ª Etapa do Processo Seletivo: Avaliação de Títulos - Pontos Extras  
 1. Dos Pontos Extras: 

 1.  A entrega dos documentos referentes a títulos será realizada no Posto de Recebi-
mento e Informação do Processo Seletivo instalado na FUMEC/CEPROCAMP - Ave-
nida 20 de Novembro, 145 - Centro - Campinas - SP,  ou , via SEDEX para o endereço 
Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS, na Coordenadoria de Apoio 
a Instituições Públicas - CAIPIMES, Avenida Goiás, 3400 - Bairro Barcelona - São 
Caetano do Sul - CEP 09550-051, identifi cando no anverso do envelope: "Processo 
Seletivo FUMEC/CEPROCAMP - Documentos referentes a Títulos" em período e 
horário a serem determinados por edital específi co de convocação.
 1.1  Na hipótese de entrega pessoal da documentação, a mesma deverá ser entregue em 
forma de cópias autenticadas ou acompanhadas dos respectivos originais para auten-
ticação no local de recepção.
  1.2 Na hipótese da documentação ser enviada via SEDEX a mesma deverá ser entre-
gue em forma de cópias autenticadas.
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 2.  A convocação para apresentação dos documentos referentes a títulos será decorren-
te da lista de candidatos classifi cados pelo critério de Nota Mínima.
 3.  A convocação para apresentação dos documentos referentes a títulos será publicada 
no Diário Ofi cial do Município de Campinas e no site www.caipimes.com.br .
 4.  Somente serão pontuados os títulos que se referirem expressamente à área de atu-
ação da função para o qual o candidato se inscreveu. Todos os documentos que não 
atenderem a essa determinação serão desprezados.
 5.  A Banca Examinadora, obedecidos os critérios referentes a interposição de recursos 
deste Edital, é a última instância responsável pelo exame e pontuação da documenta-
ção referente a títulos, não cabendo recurso do recurso.
 6.  A avaliação dos títulos não será cumulativa, atribuindo-se ao candidato a maior 
pontuação referente ao título de maior valor, desprezando-se os demais.
 7.  O critério de pontuação dos títulos não será cumulativo, conforme segue:
 7.1.  Especialização na área da Saúde, com no mínimo 360 horas, acompanhado do 
histórico escolar, reconhecido por Instituição de Ensino Superior: 1 (um) ponto por 
certifi cado, no máximo 2 (dois) certifi cados, totalizando 2 pontos.
 7.2.  Mestrado na área da Saúde: 2 pontos. 
 7.3.  Doutorado na área da Saúde: 4 pontos. 
 7.4.  A Experiência Profi ssional Docente na área da Saúde devidamente comprova-
da em carteira profi ssional e acompanhada de declaração em papel timbrado com a 
descrição da atividade/ função desempenhada, devidamente assinada pela pessoa res-
ponsável quando a função em carteira não for especifi cada: 0,1 ponto por mês, espe-
cifi cados em meses, dias e anos com data de início e término conforme registrado em 
carteira profi ssional totalizando no máximo 3 pontos.
 7.4.1  Experiência Profi ssional na área da Saúde, como enfermeiro devidamente com-
provada em carteira Profi ssional e acompanhada de declaração em papel timbrado 
com a descrição da atividade/ função desempenhada, devidamente assinada pela pes-
soa responsável quando a função em carteira não for especifi cada: 0,1 ponto por mês, 
especifi cados em meses, dias e anos com data de início e término conforme registrado 
em carteira profi ssional totalizando no máximo 4 pontos.
 7.4.2.  Licenciatura concluída obtida em curso de graduação ou especialização em 
Docência do Ensino Técnico ou em  Programas Especiais de Formação Pedagógica, 
totalizando no máximo 5 pontos.
 7.5.  Não será considerado tempo concomitante na Experiência Profi ssional da mesma 
natureza.
 7.6.  Não será computado, como Experiência Profi ssional em Instituições Públicas ou 
Privadas, na área da Saúde, o tempo de estágio de qualquer natureza, de monitoria, de 
bolsa de estudo ou prestação de serviço como voluntário.
 8.  O candidato inscrito em mais de um Componente Curricular, deverá apresentar seus 
Títulos e Experiência Profi ssional Docente e/ou Experiência Profi ssional na área da 
Saúde, de forma separada, por Componente Curricular.
  
 CAPÍTULO VIII  
 DA CLASSIFICAÇÃO 

 1 . São critérios para classifi cação dos candidatos:
 1.1.  A nota obtida na prova objetiva conforme Seção I - Capítulo VII - DO CRITÉRIO 
DE JULGAMENTO DAS PROVAS E DOS TÍTULOS.
 1.2.  A titulação compreendida como: Diplomas, Certifi cados, Experiência Profi ssio-
nal Docente na área da Saúde e Experiência Profi ssional em Instituições Públicas ou 
Privadas na área da Saúde conforme pontuação especifi cada citadas na Seção II, do 
Capítulo VII - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DE PROVAS E TÍTULOS. 
 2.  Os candidatos serão classifi cados conforme sua opção de inscrição no Componente 
Curricular, objeto da inscrição.
 3.  Se houver empate, serão usados os seguintes critérios:
 3.1.  data de nascimento, prevalecendo o candidato de maior idade, nos termos do 
parágrafo único, do art. 27 da Lei n° 10741/2003 do Estatuto do Idoso.
 3.2.  maior pontuação na prova objetiva.
 3.3.  totalidade da pontuação obtida no conjunto das Experiências Profi ssional Docente 
na área da Saúde e Experiência Profi ssional em Instituições Públicas ou Privadas na 
área da Saúde.
 4.  Os candidatos serão classifi cados no Componente Curricular em ordem decrescente 
de pontuação.
 5.  O resultado da 1ª classifi cação será publicado no site www.caipimes.com.br e no 
Diário Ofi cial do Município.
  
 CAPÍTULO   IX 
 DO RECURSO 
 1.  Será admitido recurso quanto à realização das provas, gabarito da prova objetiva 
e do resultado fi nal do Processo Seletivo e da isenção do pagamento da taxa de ins-
crição.
 2.  Os recursos deverão ser interpostos nos seguintes prazos:
 I.  2 (dois) dias úteis da data da publicação das listas dos candidatos inscritos;
 II.  1 (um) dia útil da data da realização das provas;
 III.  2 (dois) dias úteis da data da divulgação no site www.caipimes.com.br , do ga-
barito;
 IV.  2 (dois) dias úteis da data da divulgação no site www.caipimes.com.br do resultado 
fi nal preliminar do Processo Seletivo;
 2.1.  O prazo de interposição de recurso será contado tendo como termo inicial o 1° dia 
útil subsequente do evento que lhe deu origem.
 2.2 . No caso de interposição de recursos referente às questões da prova objetiva, o 
candidato deverá formular 1 (um) recurso para cada questão contestada.
 2.3.  Havendo mais de uma questão contestada em um único recurso, será considerada 
apenas a primeira, desprezando-se as demais.
 3.  Todos os recursos deverão ser protocolados, exclusivamente pelo próprio candidato 
na FUMEC/CEPROCAMP - Centro de Educação Profi ssional de Campinas Prefeito 
"Antônio da Costa Santos", localizado na Avenida 20 de Novembro, 145 - Centro - 
Campinas - SP, em formulário próprio cedido no local, das 9h às 12h e das 13h às 16h, 
obedecidos os períodos constantes do item 2 deste Capítulo.
 4.  O recurso deverá conter as seguintes especifi cações:
  a) nome do candidato;
  b) número de inscrição;
  c) número do documento de identidade;
  d) nome do Componente Curricular para o qual se inscreveu, bem como o respectivo 
código;
  e) número do edital do Processo Seletivo;
  f) endereço completo;
  g) a fundamentação ou o embasamento, com as devidas razões do recurso.
 5.  Não será aceito recurso interposto por e-mail, correio, fac-símile (fax), telex, e-
-mail, telegrama ou outro meio que não o especifi cado neste Edital.

 6.  Não serão apreciados os recursos que forem apresentados:
 6.1.  em desacordo com as especifi cações contidas neste capítulo;
 6.2.  fora do prazo estabelecido;
 6.3.  sem fundamentação lógica e consistente;
 6.4.  com argumentação idêntica a outros recursos anteriormente interpostos pelo mes-
mo candidato.
 6.5.  com mais de uma questão contestada em um único documento. Deverá ser elabo-
rada uma contestação de questão por recurso.
 7.  A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em 
suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
 7.1.  No caso de provimento do recurso interposto dentro das especifi cações, este po-
derá, eventualmente, alterar a nota/classifi cação inicial obtida pelo candidato para 
uma nota/classifi cação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a inabilitação ou 
desclassifi cação do candidato que não obtiver nota mínima exigida para habilitação 
ou classifi cação.
 8.  O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) 
atribuído(s) a todos os candidatos presentes à respectiva prova independentemente de 
interposição de recurso.
 9.  A decisão do recurso será dada ao conhecimento do candidato requerente, na FU-
MEC/ CEPROCAMP - Centro de Educação Profi ssional de Campinas Prefeito "Antô-
nio da Costa Santos", localizado na Avenida 20 de Novembro, 145 - Centro - Campi-
nas - SP e apenas publicado a decisão deferido/indeferido.
  9.1 A resposta ao recurso impetrado estará à disposição do candidato na FUMEC/ 
CEPROCAMP - Centro de Educação Profi ssional de Campinas Prefeito "Antônio da 
Costa Santos", localizado na Avenida 20 de Novembro, 145 - Centro - Campinas - SP, 
até data de homologação do processo seletivo.
  10 .  Não serão aceitas vistas de provas, revisão de recurso ou recurso de gabarito 
fi nal defi nitivo.

 CAPÍTULO X 
 DA ATRIBUIÇÃO 

 1.  O candidato será convocado para a atribuição dos Componentes Curriculares dos 
Cursos Técnicos de ENFERMAGEM mantidos pela FUMEC/CEPROCAMP por CO-
MUNICADO publicado em  Diário Ofi cial do Município, em data e horário determi-
nados, conforme sua classifi cação no Processo Seletivo, nos Componentes Curricula-
res, objeto de inscrição.
 2.  No ato da atribuição o candidato deverá:
 2.1  Apresentar original e entregar cópia simples dos documentos: RG, CPF e Títulos 
utilizados no ato da Inscrição.
 2.2  Declarar no ato da atribuição sua situação de acúmulo de cargo ou função em 
órgão público Federal, Estadual ou Municipal. 
 2.3  A acumulação remunerada de 2 (dois) cargos ou funções públicas, nos termos 
do artigo 37 da Constituição Federal e Resolução SME/SMRH 01/2009 poderá ser 
exercida desde que o somatório das cargas horárias dos cargos/funções, não exceda o 
limite de 64 horas e haja compatibilidade de horários, consideradas também as horas 
destinadas a reunião pedagógica.
 3.  No ato da atribuição, o candidato não poderá estar em Licença para Tratamento de 
Saúde.
 4.  Será considerado desistente de cada sessão de atribuição o candidato que:
 4.1.  Não comparecer à convocação publicada no Diário Ofi cial do Município.
 4.2.  Comparecer no ato da atribuição e declinar de seu direito de escolha.
 5.  A FUMEC/CEPROCAMP, sempre que necessário durante o período letivo realizará 
atribuições internas, convocando os professores já contratados pela FUMEC/CEPRO-
CAMP, que poderão ampliar a carga horária, no máximo até 45 horas/aula semanais, 
tendo como opção de escolha dos Componentes Curriculares do Curso Técnico de 
ENFERMAGEM.
 6.  Nos termos da legislação vigente, será convocado, no Componente Curricular o pri-
meiro candidato classifi cado na lista Geral de Classifi cação Final, seguido do primeiro 
candidato classifi cado na lista de Classifi cação de Candidatos Defi cientes, seguindo-
-se, de forma alternativa, até que se esgote a lista de candidatos defi cientes para segui-
mento da convocação unicamente pela lista de Classifi cação Final.
    
 CAPÍTULO XI 
 DA CONTRATAÇÃO 

 1.  Após a atribuição, o candidato será contratado mediante as exigências legais da 
C.L.T. e normas estabelecidas pela FUMEC e constantes do contrato de trabalho.
 1.1.  O valor da hora/aula será de R$     30,00.
 2.  Previamente à contratação, o candidato deverá apresentar Laudo Médico Admis-
sional.
 3  .  Após a contratação, o candidato deverá iniciar suas atividades no local de trabalho 
conforme determinação da FUMEC/CEPROCAMP.
 4.  O não cumprimento dos prazos estabelecidos ao candidato pela FUMEC/CEPRO-
CAMP, para a contratação, implicará em perda dos direitos legais decorrentes do Pro-
cesso Seletivo.
 5.  Em cumprimento à Constituição Federal, o candidato não poderá perceber remune-
ração superior ao subsídio mensal do Prefeito Municipal.
 6.  O candidato contratado em regime da C.L.T. precisará respeitar o limite mínimo 
de 11 (onze) horas de descanso entre a última jornada do dia e a primeira jornada do 
dia seguinte, de acordo com o artigo 66, quando se tratar da mesma fonte pagadora.
 7.  De acordo com a legislação vigente, 5% (cinco por cento) dos empregos existentes 
serão destinados a portadores de necessidades especiais compatíveis com o exercício 
das atividades do emprego. 
 7.1.  Para cálculo do número de empregos, nos termos deste item, serão desprezadas 
as frações inferiores a 0,5 (cinco décimos) e serão listados, em lista especial de candi-
datos defi cientes, aqueles que, concomitantemente, possam ser incluídos no limite de 
5% da lista geral de candidatos classifi cados no Eixo e tenham obtido a Nota Mínima 
de 40,00 (quarenta) pontos na Prova Objetiva. 
 7.2.  Não havendo candidato aprovado para o atendimento previsto neste item, as aulas 
serão atribuídas aos candidatos não portadores de necessidades especiais.
 7.3.  Serão publicadas duas listas de Classifi cação Final no Componente Curricular, 
sendo a primeira com a Classifi cação de todos os candidatos aprovados e a segunda 
exclusivamente com os candidatos aprovados pelo critério de Nota Mínima cujas ins-
crições na categoria de defi ciente tenham sido deferidas.
 8.  A FUMEC/CEPROCAMP acompanhará e avaliará permanentemente o desempe-
nho pedagógico e a postura profi ssional do candidato contratado, fazendo registros e 
encaminhamentos ao órgão competente para as medidas cabíveis.
 9.  Participar dos Conselhos de Módulo e reuniões pedagógicas que serão realizados 
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pela FUMEC/CEPROCAMP. 
 10.  O Professor contratado obriga-se a estar ciente e declara expressa e tacitamente 
anuir aos termos do Projeto Pedagógico, Regimento Escolar, normas relacionadas à 
FUMEC/CEPROCAMP e demais legislações pertinentes.
  

 CAPÍTULO XII 
 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 1.  Para efeitos de comprovação, somente serão válidos Diplomas de Cursos registra-
dos em órgãos competentes até a data da Atribuição, convocada por meio de Comuni-
cado publicado em D.O.M. 
 2.  De acordo com a LDB (Lei de Diretrizes e Bases) nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, artigo 48, parágrafos 2º e 3º, o candidato com diplomas de Graduação, diplo-
mas de Mestrado, Doutorado e Cursos de Pós-Graduação expedidos por universidades 
estrangeiras deverão revalidar seus diplomas em universidades públicas que tenham 
curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais 
de reciprocidade/ou equiparação.
 3.  Fica vedada atribuição de aulas no semestre vigente ao candidato que tenha de-
sistido total ou parcialmente de suas aulas, exceto ao professor que assuma projetos 
pedagógicos da FUMEC/CEPROCAMP.
 4.  Fica vedada a troca entre os docentes de Componentes Curriculares de aulas atri-
buídas nas sessões ofi ciais de atribuição de aula, qualquer que seja o motivo alegado, 
sem análise prévia e parecer da comissão de atribuição de aulas da FUMEC/CEPRO-
CAMP.
 5.  Os casos de atribuição de aulas, não previstos neste Edital serão resolvidos pela 
Comissão de atribuição de aulas à luz da legislação vigente.
 6.  Caberá à Comissão de Atribuição de Aulas defi nir o cronograma e as etapas de atri-
buição de aulas, horário, Componentes Curriculares a serem oferecidos para docência 
e expedir orientações complementares no período letivo.
 7.  Os casos não previstos neste edital serão objetos de análise e decisão da Comissão 
de Processo Seletivo e/ou CAIPIMES.
  8. O Processo Seletivo terá validade por 1 ano, podendo ser prorrogado por igual 
período.
 

 Campinas, 26 de fevereiro de 2013 
      SOLANGE VILLON KOHN PELICER  

 Secretária Municipal De Educação E Presidente Da FUMEC 
 ANEXO I
  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 TEMÁRIO - ENFERMAGEM: 
  · Sistema Único de Saúde;
  · Política Nacional de Atenção Básica;
  · Política Nacional de Humanização;
  · Controle Social em Saúde;
  · Código de ética de enfermagem;
  · Vigilância em Saúde:
  -Vigilância das doenças de notifi cação compulsória (com destaque para dengue,
  leptospirose, febre maculosa, hepatites virais, tuberculose, coqueluche, sarampo e
  rubéola);
  - Profi laxia da raiva humana;
  · - Vigilância das instituições coletivas (com destaque para instituições de longa permanência para idosos e para 
creches e pré-escolas).
  · Atendimento de Enfermagem em Urgência e Emergência;
  · Tratamento de Feridas;
  · Semiologia em Enfermagem;
  · Gerenciamento em Enfermagem;
  · Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE);
  · Controle de Infecção Hospitalar;
  · Programa Nacional/Estadual de Imunização;
  · Atenção à Saúde da Criança;
  · Atenção à Saúde da Mulher;
  · Atenção à Saúde do Adulto;
  · Atenção à Saúde do Idoso;
  · Atenção à Saúde Mental.
  · Saúde da família
  · Segurança do paciente
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  ANEXO II
  ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO

  As atribuições da função docente que estão previstas no Regimento Escolar da FUMEC/ CEPROCAMP, seguem 
na íntegra:

 CAPITULO V - DO CORPO DOCENTE 

  ARTIGO 31 - O Corpo Docente é constituído por todos os docentes que atuam na FUMEC/ CEPROCAMP e tem 
as seguintes atribuições:
  I - planejar, coordenar, executar e avaliar as atividades de ensino-aprendizagem, possibilitando o desenvolvimento 
integral do aluno,
  II - registrar as atividades e os projetos desenvolvidos no processo ensino-aprendizagem,
  bem como as visitas externas realizadas;
  III - dialogar com os profi ssionais envolvidos no processo ensino-aprendizagem sobre as práticas docentes coti-
dianas a fi m de garantir integração dos componentes curriculares;
  IV - estar atento aos ambientes e materiais utilizados no desenvolvimento das atividades, reservando e separando-
-os antecipadamente; zelando pelo uso adequado e pela conservação;
  V - participar de eventos, reuniões pedagógicas e dos Conselhos de Módulo;
  VI - participar de cursos, palestras, encontros e afi ns buscando num processo de formação continuada o aprimo-
ramento de seu desenvolvimento profi ssional e ampliação de seu conhecimento;
  VII - entregar dentro dos prazos estabelecidos todos os documentos e registros como: plano de ensino do compo-
nente curricular, diários de classe, avaliações dos alunos e resultados fi nais da avaliação;
  VIII - responsabilizar-se pelo registro da frequência do aluno, comunicando qualquer irregularidade ao núcleo 
de coordenação pedagógica;
  IX - informar ao aluno o andamento de seu aproveitamento escolar e assiduidade, assim como os resultados 
obtidos nas avaliações realizadas;
  X - comprometer-se com o trabalho, respeitar as normas e relacionar-se bem com a equipe;
  XI - trabalhar de acordo com a proposta pedagógica da FUMEC/CEPROCAMP e as diretrizes educacionais da 
Mantenedora;
  XII - possibilitar a construção da autonomia, cooperação, criatividade e responsabilidade dos alunos, promovendo 
um ambiente que favoreça o aprendizado;
  XII - promover atividades de recuperação contínua e paralela aos alunos, visando estratégias diferenciadas de 
ensino-aprendizagem;
  XIV - promover ações educativas visando a preservação do meio ambiente e do patrimônio público;
  XV - promover atividades para os alunos de compensação de ausências, nos termos defi nidos nas normas regi-
mentais e em regime de exercícios domiciliares.
  XVI - proceder à reposição de conteúdos, carga horária e/ou dias letivos, a fi m de cumprir o calendário escolar, 
quando necessário;
  Parágrafo único - Os professores de Educação Especial têm as seguintes atribuições complementares:
  I - colaborar com os demais professores na sondagem e verifi cação de necessidades educativas específi cas e na 
organização e incremento dos apoios educativos adequados;
  II - utilizar diversas estratégias e métodos educativos de forma a promover o desenvolvimento e a aprendizagem 
dos alunos;
  III - colaborar com o núcleo de coordenação pedagógica e orientação de área e com os Professores na gestão 
fl exível dos currículos e na sua adequação às capacidades e interesses dos alunos;
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 EDITAL FUMEC/CEPROCAMP Nº 02/2013 
 Processo Seletivo para Formação de Cadastro para interessados em 

exercer atividades docentes em Cursos de Formação Inicial e Continuada 
de Trabalhadores ou Qualifi cação Profi ssional e Cursos Técnicos ofereci-
dos pela Fundação Municipal para a Educação Comunitária - FUMEC/
CEPROCAMP - Centro de Educação Profi ssional de Campinas "Prefeito 

Antonio da Costa Santos". 
 A Presidente da  FUMEC/CEPROCAMP , no uso das atribuições de seu cargo, torna 
público, por meio do presente Edital, a abertura de inscrições do  Processo Seletivo 
para interessados em exercer atividades docentes, em caráter temporário, nos 
Cursos de Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores ou Qualificação Pro-
fissional e Cursos Técnicos, oferecidos pela FUMEC/CEPROCAMP , a ser reali-
zado pela Coordenadoria de Apoio a Instituições Públicas da Universidade Municipal 
de São Caetano do Sul- CAIPIMES,  conforme instruções abaixo.

 Capítulo I 
 DO PROCESSO SELETIVO 

 1.  O Processo Seletivo visa à classifi cação de interessados em exercer atividades do-
centes, em caráter temporário, com carga horária semanal de no máximo 45 horas/
aula, nos Cursos de Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores ou Qualifi cação 
Profi ssional e Cursos Técnicos, mantidos pelo - FUMEC/CEPROCAMP.
 2.  O Processo Seletivo é formado por candidatos classifi cados e assegura, de acordo 
com a classifi cação fi nal, prioridade em contratação temporária e terá validade por 1 
ano, podendo ser prorrogado por mais 1 ano, não havendo qualquer obrigatoriedade 
de contratação por parte da FUMEC/CEPROCAMP.
 3.  O candidato classifi cado será contratado por prazo determinado, sob regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), de acordo com a disponibilidade de Tur-
mas dos Cursos de Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores ou Qualifi cação 
Profi ssional e/ou Componentes Curriculares dos Cursos Técnicos oferecidos pela FU-
MEC/CEPROCAMP.
 4.  Os cursos poderão ser ministrados na sede da FUMEC/CEPROCAMP, em outros 
locais, conforme termo de convênio e /ou parceria com órgãos públicos e/outras insti-
tuições públicas ou privadas. 
 5.  O horário de trabalho dos contratados será determinado conforme as necessidades 
específi cas da FUMEC/CEPROCAMP.
 6 . O Processo Seletivo será realizado em 2 (duas) etapas de caráter classifi catório e 
eliminatório. Sendo a 1ª etapa prova objetiva e a 2ª etapa avaliação de títulos.
 7.  O candidato que não apresentar os documentos exigidos no item 1.7 - Capitulo II, 
será eliminado do Processo Seletivo.
 8.  O período de validade estabelecido para este Processo Seletivo não gera obrigato-
riedade para a FUMEC/CEPROCAMP de aproveitar, neste período, todos os candi-
datos classifi cados. O aproveitamento dos classifi cados reger-se-á, exclusivamente, 
pelos procedimentos vigentes na FUMEC/CEPROCAMP.
 8.1.  O cadastro formado por candidatos classifi cados excedentes à disponibilidade de 
vagas atuais, assegurará aos candidatos que dele fi zerem parte, prioridade na contra-
tação futura, decorrente da existência de vagas para as funções colocadas em Seleção, 
nos termos do presente Edital, no período de sua validade.
 9.  As provas serão realizadas na cidade de CAMPINAS e, se necessário, em cidades 
vizinhas, obedecidos os critérios de inscrição previstos no presente Edital.
 9.1.  Em hipótese alguma será permitido ao candidato realizar sua prova fora da cidade, 
local e horário indicados em Edital de Convocação para as Provas.

 Capítulo II 
 DOS REQUISITOS DE INSCRIÇÃO 
 1.  A inscrição será efetuada por EIXO/FAIXA codifi cado e exigirá os seguintes re-
quisitos:
 1.1.  Ter idade mínima de 18 anos completos no ato da inscrição.
 1.2.  Ser brasileiro nato ou naturalizado e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar 
amparado pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconheci-
mento do gozo dos direitos políticos, na forma do disposto no Decreto n.º 70.436/72.
 1.3.  Não registrar antecedentes criminais.
 1.4.  Haver cumprido as obrigações eleitorais.
 1.5.  Haver cumprido as obrigações com o Serviço Militar, para os candidatos do sexo 
masculino.
 1.6.  Possuir Carteira de Trabalho e Previdência Social.
 1.7.  Atender ao pré-requisito da Escolaridade e da Experiência Profi ssional Docente 
e/ou Experiência Profi ssional Empresarial no Eixo objeto da Inscrição, conforme o 
Capítulo III - DA FORMAÇÃO, do presente Edital.
 1.7.1.  Entende-se como Experiência Profi ssional Empresarial aquela realizada em Ins-
tituições com ou sem fi ns lucrativos, Privadas ou Públicas.
 1.8.  Não ter sido, nos últimos cinco anos, na forma da legislação vigente, responsável 
por atos julgados irregulares por decisão defi nitiva do Tribunal de Contas da União, 
do Tribunal de Contas de 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 qual-
quer 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 de junho de 1986 e na Lei nº 8.429, de 02 de 
junho de 1992.
 2.  Poderão ser acrescidos novos Cursos de Formação Inicial e Continuada de Traba-
lhadores (Q.P) e/ou Componentes Curriculares dos Cursos Técnicos nos respectivos 
Eixos conforme a necessidade de adequação dos Cursos e demanda de mercado.
 3.  As tabelas 1 e 2 referem-se respectivamente ao código de inscrição EIXO/FAIXA, 
requisitos e os cursos/componentes curriculares.

TABELA I - CÓDIGO DE INSCRIÇÃO EIXO/FAIXA, REQUISITOS

CÓD EIXO/FAIXA REQUISITOS

01
EIXO I – GESTÃO E 
NEGÓCIOS –
 FAIXA I

FAIXA I - PORTADOR DE DIPLOMA DE NIVEL SUPERIOR EM 
CIÊNCIAS ECONÔMICAS, ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, 
CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS (QUALQUER MODALIDADE), 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS, TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÃO DE 
ESCRITÓRIO, TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS, 
ADMINISTRAÇÃO EM LOGÍSTICA.

02
EIXO I – GESTÃO E 
NEGÓCIOS – 
FAIXA II

FAIXA II - PORTADOR DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR EM 
OUTRO EIXO, DESDE QUE TENHA DOUTORADO OU MES-
TRADO OU ESPECIALIZAÇÃO OU COM EXPERIÊNCIA PRO-
FISSIONAL DOCENTE E/OU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
EMPRESARIAL COMO REQUISITO 6 MESES CONTÍNUOS NO 
EIXO.

03
EIXO I – GESTÃO E 
NEGÓCIOS – 
FAIXA III

FAIXA III - TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, TÉCNICO EM 
CONTABILIDADE, TÉCNICO EM SECRETARIADO COM EX-
PERIÊNCIA PROFISSIONAL DOCENTE E/OU EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL EMPRESARIAL COMO REQUISITO 6 MESES 
CONTÍNUOS NO EIXO. (SOMENTE PARA CURSOS DE QUALI-
FICAÇÃO PROFISSIONAL)

04

EIXO II: HOSPITA-
LIDADE E LAZER 
– ALIMENTOS – 
FAIXA I

FAIXA I - PORTADOR DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR EM 
GASTRONOMIA, TECNOLOGIA EM GASTRONOMIA, NUTRI-
ÇÃO ECONOMIA DOMÉSTICA.

05

EIXO II: HOSPITA-
LIDADE E LAZER 
– ALIMENTOS – 
FAIXA II

FAIXA II - PORTADOR DE DIPLOMA DE  NÍVEL SUPERIOR EM 
OUTRO EIXO, DESDE QUE TENHA DOUTORADO OU MES-
TRADO OU ESPECIALIZAÇÃO OU COM EXPERIÊNCIA PRO-
FISSIONAL DOCENTE E/OU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
EMPRESARIAL COMO REQUISITO 6 MESES CONTÍNUOS NO 
EIXO. 

06

EIXO II: HOSPITA-
LIDADE E LAZER 
– ALIMENTOS – 
FAIXA III

FAIXA III - TÉCNICO EM GASTRONOMIA,TÉCNICO EM CO-
ZINHA, TÉCNICO EM CONFEITARIA, TÉCNICO EM PANIFI-
CAÇÃO, COM EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DOCENTE E/
OU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL EMPRESARIAL COMO RE-
QUISITO 6 MESES CONTÍNUOS NO EIXO. (SOMENTE PARA 
CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL).

07

EIXO II: HOSPITA-
LIDADE E LAZER 
– ALIMENTOS - 
FAIXA IV

FAIXA IV – CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉ-
DIO, DESDE QUE TENHA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO-
CENTE E/OU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL EMPRESARIAL, 
COMO REQUISITO 6 MESES CONTÍNUOS NO EIXO. (SOMEN-
TE PARA CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL)

08

EIXO III: HOSPITA-
LIDADE E LAZER  
-  SERVIÇOS / SE-
TOR DE HOSPE-
DAGEM – FAIXA I

FAIXA I - PORTADOR DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR EM 
ADMINISTRAÇÃO EM HOTELARIA, ADMINISTRAÇÃO HO-
TELEIRA, GESTÃO HOTELEIRA, HOTELARIA, TECNOLOGIA 
EM ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA, TECNOLOGIA EM GES-
TÃO HOTELEIRA, TECNOLOGIA EM HOTELARIA.

09

EIXO III: HOSPITA-
LIDADE E LAZER  
-  SERVIÇOS / SE-
TOR DE HOSPE-
DAGEM – FAIXA II

FAIXA II - PORTADOR DE DIPLOMA DE  NÍVEL SUPERIOR EM 
OUTRO EIXO, DESDE QUE TENHA DOUTORADO OU MES-
TRADO OU ESPECIALIZAÇÃO OU COM EXPERIÊNCIA PRO-
FISSIONAL DOCENTE E/OU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
EMPRESARIAL COMO REQUISITO 6 MESES CONTÍNUOS NO 
EIXO.

10

EIXO III: HOSPI-
TALIDADE E LA-
ZER  -  SERVIÇOS 
/ SETOR DE HOS-
PEDAGEM – FAI-
XA III

FAIXA III - TÉCNICO EM HOTELARIA / TECNICO EM HOS-
PEDAGEM COM EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DOCENTE E/
OU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL EMPRESARIALCOMO RE-
QUISITO 6 MESES CONTÍNUOS NO EIXO. (SOMENTE PARA 
CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL)

11

EIXO III: HOSPI-
TALIDADE E LA-
ZER  -  SERVIÇOS 
/ SETOR DE HOS-
PEDAGEM – FAI-
XA IV

FAIXA IV – CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉ-
DIO, DESDE QUE TENHA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO-
CENTE E/OU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL EMPRESARIAL 
COMO REQUISITO 6 MESES CONTÍNUOS NO EIXO. (SOMEN-
TE PARA OS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL). 

12

EIXO IV: HOSPI-
TALIDADE E LA-
ZER  -  SERVIÇOS 
/ SETOR ADMINIS-
TRATIVO E MA-
NUTENÇÃO HO-
TELEIRA – FAIXA I

FAIXA I - PORTADOR DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR EM 
ADMINISTRAÇÃO EM HOTELARIA, ADMINISTRAÇÃO HO-
TELEIRA, GESTÃO HOTELEIRA, HOTELARIA, TECNOLOGIA 
EM ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA, TECNOLOGIA EM GES-
TÃO HOTELEIRA, TECNOLOGIA EM HOTELARIA.

13

EIXO IV: HOSPI-
TALIDADE E LA-
ZER  -  SERVIÇOS 
/ SETOR ADMI-
NISTRATIVO E 
M A N U T E N Ç Ã O 
HOTELEIRA – FAI-
XA II

FAIXA II - PORTADOR DE DIPLOMA DE  NÍVEL SUPERIOR EM 
OUTRO EIXO, DESDE QUE TENHA DOUTORADO OU MES-
TRADO OU ESPECIALIZAÇÃO OU COM EXPERIÊNCIA PRO-
FISSIONAL DOCENTE E/OU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
EMPRESARIAL COMO REQUISITO 6 MESES CONTÍNUOS NO 
EIXO.

14

EIXO IV: HOSPI-
TALIDADE E LA-
ZER  -  SERVIÇOS 
/ SETOR ADMI-
NISTRATIVO E 
M A N U T E N Ç Ã O 
HOTELEIRA – FAI-
XA III

FAIXA III - TÉCNICO EM HOTELARIA, TECNICO EM HOSPE-
DAGEM COM EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DOCENTE E/OU 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL EMPRESARIAL COMO REQUI-
SITO 6 MESES CONTÍNUOS NO EIXO. (SOMENTE PARA CUR-
SOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL)
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15

EIXO IV: HOSPI-
TALIDADE E LA-
ZER  -  SERVIÇOS 
/ SETOR ADMI-
NISTRATIVO E 
M A N U T E N Ç Ã O 
HOTELEIRA – FAI-
XA IV

FAIXA IV – CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉ-
DIO, DESDE QUE TENHA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO-
CENTE E/OU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL EMPRESARIAL 
COMO REQUISITO 6 MESES CONTÍNUOS NO EIXO. (SOMEN-
TE PARA OS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL).

16

EIXO V: HOSPITA-
LIDADE E LAZER  
-  SERVIÇOS / SE-
TOR DE SALA E 
BAR E EVENTOS 
– FAIXA I

FAIXA I - PORTADOR DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR EM  
ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA,   GESTÃO HOTELEIRA, HO-
TELARIA, TECNOLOGIA EM ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA,  
TECNOLOGIA EM HOTELARIA, GESTÃO DE EVENTOS, TEC-
NOLOGIA EM EVENTOS.

17

EIXO V: HOSPITA-
LIDADE E LAZER  
-  SERVIÇOS / SE-
TOR DE SALA E 
BAR E EVENTOS 
– FAIXA II

FAIXA II - PORTADOR DE DIPLOMA DE  NÍVEL SUPERIOR 
EM  OUTRO EIXO, DESDE QUE TENHA DOUTORADO OU 
MESTRADO OU ESPECIALIZAÇÃO OU COM EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL DOCENTE E/OU EXPERIÊNCIA PROFISSIO-
NAL EMPRESARIAL COMO REQUISITO 6 MESES CONTÍNU-
OS NO EIXO.

18

EIXO V: HOSPITA-
LIDADE E LAZER  
-  SERVIÇOS / SE-
TOR DE SALA E 
BAR E EVENTOS 
– FAIXA III

FAIXA III - TÉCNICO EM HOTELARIA,TÉCNICO EM EVEN-
TOS, TECNICO EM HOSPEDAGEM COM EXPERIÊNCIA PRO-
FISSIONAL DOCENTE E/OU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
EMPRESARIAL COMO REQUISITO 6 MESES CONTÍNUOS NO 
EIXO. (SOMENTE PARA CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PRO-
FISSIONAL).

19

EIXO V: HOSPITA-
LIDADE E LAZER  
-  SERVIÇOS / SE-
TOR DE SALA E 
BAR E EVENTOS 
– FAIXA IV

FAIXA IV – CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉ-
DIO, DESDE QUE TENHA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO-
CENTE E/OU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL EMPRESARIAL 
COMO REQUISITO 6 MESES CONTÍNUOS NO EIXO. (SOMEN-
TE PARA OS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL).

20

EIXO VI – AM-
BIENTE SAÚDE 
E SEGURANÇA 
– AMBIENTAL – 
FAIXA I

FAIXA I - PORTADOR DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR  EM 
ENGENHARIA SANITÁRIA, ENGENHARIA AMBIENTAL, SA-
NEAMENTO, ECOLOGIA, ENGENHARIA QUÍMICA, QUÍMICA, 
TECNOLOGIA EM GESTÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL, 
TECNOLOGIA EM HIDRÁULICA E SANEAMENTO AMBIEN-
TAL, TECNOLOGIA EM SANEAMENTO AMBIENTAL, TECNO-
LOGIA SANITÁRIA, ENGENHARIA FLORESTAL.  

21

EIXO VI – AM-
BIENTE SAÚDE 
E SEGURANÇA 
– AMBIENTAL – 
FAIXA II

FAIXA II - PORTADOR DE DIPLOMA DE  NÍVEL SUPERIOR EM 
OUTRO EIXO, DESDE QUE TENHA DOUTORADO OU MES-
TRADO OU ESPECIALIZAÇÃO OU COM EXPERIÊNCIA PRO-
FISSIONAL DOCENTE E/OU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
EMPRESARIAL COMO REQUISITO 6 MESES CONTÍNUOS NO 
EIXO.

22

EIXO VII: AM-
BIENTE, SAÚDE 
E SEGURANÇA 
- MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS  - 
FAIXA I

FAIXA I - PORTADOR DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR  
EM ENGENHARIA SANITÁRIA, ENGENHARIA AMBIENTAL, 
SANEAMENTO, ENGENHARIA MECANICA, ENGENHARIA 
CIVIL, ENGENHARIA INDUSTRIAL, ENGENHARIA DE OPE-
RAÇÃO EM MÁQUINAS, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 
ENGENHARIA AGRÍCOLA,  CIÊNCIAS AGRÁRIAS, CIÊNCIAS 
AGRÍCOLAS,  ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL, EN-
GENHARIA AGRONÔMICA, AGRONOMIA, ENGENHARIA DE 
MINAS (QUALQUER MODALIDADE), ENGENHARIA DE PRO-
DUÇÃO AGROINDUSTRIAL, TECNOLOGIA AGRÍCOLA, TEC-
NOLOGIA EM AGRICULTURA, TECNOLOGIA EM PRODUÇÃO 
AGRÍCOLA, TECNOLOGIA EM AGRONOMIA, TECNOLOGIA 
EM HIDRÁULICA E SANEAMENTO AMBIENTAL, ENGENHA-
RIA CARTOGRAFICA, ZOOTECNIA.

23

EIXO VII: AM-
BIENTE, SAÚDE 
E SEGURANÇA 
- MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS  - 
FAIXA II

FAIXA II - PORTADOR DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR EM 
OUTRO EIXO, DESDE QUE TENHA DOUTORADO OU MES-
TRADO OU ESPECIALIZAÇÃO OU COM EXPERIÊNCIA PRO-
FISSIONAL DOCENTE E/OU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
EMPRESARIAL COMO REQUISITO 6 MESES CONTÍNUOS NO 
EIXO.

24

EIXO VIII: AM-
BIENTE, SAÚDE 
E SEGURANÇA 
-  QUÍMICA – FAI-
XA I 

FAIXA I - PORTADOR DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR  
EM ENGENHARIA SANITÁRIA, ENGENHARIA AMBIENTAL,  
SANEAMENTO, ENGENHARIA QUIMICA, BIOQUÍMICA, EN-
GENHARIA BIOQUÍMICA,  QUÍMICA, QUÍMICA AMBIENTAL, 
, TECNOLOGIA EM GESTÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL, 
TECNOLOGIA EM HIDRÁULICA E SANEAMENTO AMBIEN-
TAL,  TECNOLOGIA EM SANEAMENTO AMBIENTAL, TEC-
NOLOGIA SANITÁRIA. 

25

EIXO VIII: AM-
BIENTE, SAÚDE 
E SEGURANÇA 
-  QUÍMICA – FAI-
XA II 

FAIXA II - PORTADOR DE DIPLOMA DE  NÍVEL SUPERIOR EM 
OUTRO EIXO, DESDE QUE TENHA DOUTORADO OU MES-
TRADO OU ESPECIALIZAÇÃO OU COM EXPERIÊNCIA PRO-
FISSIONAL DOCENTE E/OU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
EMPRESARIAL COMO REQUISITO 6 MESES CONTÍNUOS NO 
EIXO.

26

EIXO IX:  AMBIEN-
TE, SAÚDE E SE-
GURANÇA -  BIO-
LOGIA – FAIXA I

FAIXA I - PORTADOR DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR  EM 
ENGENHARIA SANITÁRIA, ENGENHARIA AMBIENTAL, SA-
NEAMENTO, BIOLOGIA, CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, CIÊNCIAS 
COM HABILITAÇÃO EM BIOLOGIA, CIÊNCIAS FÍSICAS E 
BIOLÓGICAS, GESTÃO AMBIENTAL, HISTÓRIA NATURAL, 
TECNOLOGIA AMBIENTAL,  TECNOLOGIA EM GESTÃO E 
SANEAMENTO AMBIENTAL, TECNOLOGIA EM HIDRÁULICA 
E SANEAMENTO AMBIENTAL, TECNOLOGIA EM SANEA-
MENTO AMBIENTAL, TECNOLOGIA SANITÁRIA.

27

EIXO IX : AMBIEN-
TE, SAÚDE E SE-
GURANÇA -  BIO-
LOGIA – FAIXA II

FAIXA II - PORTADOR DE DIPLOMA DE  NÍVEL SUPERIOR EM 
OUTRO EIXO, DESDE QUE TENHA DOUTORADO OU MES-
TRADO OU ESPECIALIZAÇÃO OU COM EXPERIÊNCIA PRO-
FISSIONAL DOCENTE E/OU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
EMPRESARIAL COMO REQUISITO 6 MESES CONTÍNUOS NO 
EIXO.

28

EIXO X: AM-
BIENTE, SAÚDE 
E SEGURANÇA 
-  SEGURANÇA – 
FAIXA I

FAIXA I - PORTADOR DE DIPLOMA DE NÍVEL  SUPERIOR EM 
ENGENHARIA  COM  ESPECIALIZAÇÃO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO, ARQUITETURA COM ESPECIALIZAÇÃO EM SE-
GURANÇA DO TRABALHO, TECNOLOGIA EM SEGURANÇA 
DO TRABALHO. 

29

EIXO X: AM-
BIENTE, SAÚDE 
E SEGURANÇA 
-  SEGURANÇA – 
FAIXA II

FAIXA II - PORTADOR DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR EM 
OUTRO EIXO, DESDE QUE TENHA DOUTORADO OU MES-
TRADO OU ESPECIALIZAÇÃO OU COM EXPERIÊNCIA PRO-
FISSIONAL DOCENTE E/OU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
EMPRESARIAL COMO REQUISITO 6 MESES CONTÍNUOS NO 
EIXO.

30

EIXO XI:  AM-
BIENTE, SAÚDE E 
SEGURANÇA - DE-
SENHO TÉCNICO 
– FAIXA I

FAIXA I - PORTADOR DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR EM 
ENGENHARIA (QUALQUER MODALIDADE), ANÁLISE DE 
SISTEMAS, ANÁLISE DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS EM 
PROCESSAMENTO DE DADOS, ANÁLISE DE SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO, CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO, COMPUTA-
ÇÃO, COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA, ENGENHARIA DA COM-
PUTAÇÃO, INFORMÁTICA, PROCESSAMENTO DE DADOS, 
MATEMÁTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO, 
MATEMÁTICA APLICADA E COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA, 
MATEMÁTICA APLICADA E COMPUTACIONAL, MATEMÁ-
TICA COM INFORMÁTICA, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, 
TECNOLOGIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA, TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, TECNOLOGIA EM 
ANÁLISE DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 
TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, TEC-
NOLOGIA EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 
TECNOLOGIA EM PROJETOS DE SISTEMAS DE INFORMA-
ÇÕES, TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, TEC-
NOLOGIA EM SISTEMAS DA INFORMAÇÃO.

31

EIXO XI:  AM-
BIENTE, SAÚDE E 
SEGURANÇA - DE-
SENHO TÉCNICO 
– FAIXA II

FAIXA II - PORTADOR DE DIPLOMA DE  NÍVEL SUPERIOR EM 
OUTRO EIXO, DESDE QUE TENHA DOUTORADO OU MES-
TRADO OU ESPECIALIZAÇÃO OU COM EXPERIÊNCIA PRO-
FISSIONAL DOCENTE E/OU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
EMPRESARIAL COMO REQUISITO 6 MESES CONTÍNUOS NO 
EIXO.
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32
EIXO XII: INFOR-
MATICA – 
FAIXA I

FAIXA I -  PORTADOR DE DIPLOMA DE NÍVEL  SUPERIOR EM 
ANÁLISE DE SISTEMAS,
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, ENGENHARIA DA COMPUTA-
ÇÃO, INFORMÁTICA, PROCESSAMENTO DE DADOS,  ANÁ-
LISE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, ANÁLISE DE SISTE-
MAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPUTAÇÃO, 
ENGENHARIA DE SISTEMAS, ENGENHARIA DE SOFTWARE,  
PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS, SISTEMAS DE INFORMA-
ÇÃO, SISTEMAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TECNO-
LOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, TECNOLOGIA 
DA COMPUTAÇÃO, TECNOLOGIA EM ANÁLISE DE SISTE-
MAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TECNOLOGIA EM 
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS,  TECNOLO-
GIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, TECNOLOGIA 
EM GESTÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, TECNOLOGIA 
EM INFORMÁTICA,  TECNOLOGIA EM PROCESSAMENTO 
DE DADOS, TECNOLOGIA EM PROJETOS DE SISTEMAS DE 
INFORMAÇÕES, TECNOLOGIA EM REDES DE COMPUTA-
DORES, TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO,  
TECNOLOGIA EM SISTEMAS DA INFORMAÇÃO.

33
EIXO XII: INFOR-
MATICA –
 FAIXA II

FAIXA II - PORTADOR DE DIPLOMA DE  NÍVEL SUPERIOR EM 
OUTRO EIXO, DESDE QUE TENHA DOUTORADO OU MES-
TRADO OU ESPECIALIZAÇÃO OU COM EXPERIÊNCIA PRO-
FISSIONAL DOCENTE E/OU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
EMPRESARIAL COMO REQUISITO 6 MESES CONTÍNUOS NO 
EIXO.

34
EIXO XII: INFOR-
MATICA – 
FAIXA III

FAIXA III - PORTADOR DE DIPLOMA DE TÉCNICO DE NÍVEL 
MÉDIO EM INFORMÁTICA. (SOMENTE PARA A QUALIFICA-
ÇÃO PROFISSIONAL)

35
EIXO XIII: SERVI-
ÇOS – 
FAIXA I

 FAIXA I - PORTADOR DE DIPLOMA DE NIVEL SUPERIOR EM  
ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA EM GESTÃO EMPRESA-
RIAL, ENGENHARIA CIVIL E ARQUITETURA.

36
EIXO XIII: SERVI-
ÇOS – 
FAIXA II

FAIXA II - PORTADOR DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR EM 
OUTRO EIXO, DESDE QUE TENHA DOUTORADO OU MES-
TRADO OU ESPECIALIZAÇÃO OU COM EXPERIÊNCIA PRO-
FISSIONAL DOCENTE E/OU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
EMPRESARIAL COMO REQUISITO 6 MESES CONTÍNUOS NO 
EIXO.

37
EIXO XIV:  CONS-
TRUÇÃO CIVIL – 
FAIXA I

FAIXA I - PORTADOR DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR 
EM ENGENHARIA CIVIL, EDIFICAÇÕES, TECNOLOGIA EM 
CONSTRUÇÃO CIVIL, ARQUITETURA E URBANISMO.

38
EIXO XIV:  CONS-
TRUÇÃO CIVIL – 
FAIXA II

FAIXA II - PORTADOR DE DIPLOMA DE  NÍVEL SUPERIOR EM 
OUTRO EIXO, DESDE QUE TENHA DOUTORADO OU MES-
TRADO OU ESPECIALIZAÇÃO OU COM EXPERIÊNCIA PRO-
FISSIONAL DOCENTE E/OU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
EMPRESARIAL COMO REQUISITO 6 MESES CONTÍNUOS NO 
EIXO.

39
EIXO XIV:  CONS-
TRUÇÃO CIVIL –
 FAIXA III

FAIXA III - PORTADOR DE DIPLOMA DE TÉCNICO DE NÍVEL 
MÉDIO EM EDIFICAÇÕES, COM EXPERIÊNCIA PROFISSIO-
NAL DOCENTE E/OU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL EMPRE-
SARIALCOMO REQUISITO 6  MESES CONTÍNUOS NO EIXO. 
(SOMENTE PARA CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIO-
NAL).

40
EIXO XIV:  CONS-
TRUÇÃO CIVIL – 
FAIXA IV

FAIXA IV – CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉ-
DIO, DESDE QUE TENHA  EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO-
CENTE  E/OU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL EMPRESARIAL 
COMO REQUISITO 6 MESES CONTÍNUOS NO EIXO. (SOMEN-
TE PARA CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL)

41
EIXO XV: PAISA-
GISMO –
 FAIXA I

FAIXA I - PORTADOR DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR EM 
AGRONOMIA, ENGENHARIA AGRONÔMICA, TECNOLOGIA 
EM AGRONOMIA.

42
EIXO XV: PAISA-
GISMO –
 FAIXA II

FAIXA II - PORTADOR DE DIPLOMA DE  NÍVEL SUPERIOR EM 
OUTRO EIXO, DESDE QUE TENHA DOUTORADO OU MES-
TRADO OU ESPECIALIZAÇÃO OU COM EXPERIÊNCIA PRO-
FISSIONAL DOCENTE E/OU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
EMPRESARIAL COMO REQUISITO 6 MESES CONTÍNUOS NO 
EIXO. 

43
EIXO XV: PAISA-
GISMO –
 FAIXA III

FAIXA III - PORTADOR DE DIPLOMA DE TÉCNICO DE NÍVEL 
MÉDIO EM PAISAGISMO COM EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
DOCENTE E/OU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL EMPRESA-
RIAL COMO REQUISITO 6 MESES CONTÍNUOS NO EIXO. (SO-
MENTE PARA CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL).

44
EIXO XV: PAISA-
GISMO –
 FAIXA IV

FAIXA IV – PORTADOR DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO 
DE NÍVEL MÉDIO, DESDE QUE TENHA EXPERIÊNCIA PRO-
FISSIONAL DOCENTE E/OU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
EMPRESARIAL, COMO REQUISITO 6 MESES CONTÍNUOS NO 
EIXO. (SOMENTE PARA CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PRO-
FISSIONAL)

45

EIXO XVI:  ELE-
TROELETRÔNI-
CA –
 FAIXA I

FAIXA I - PORTADOR DE DIPLOMA DE NÍVEL  SUPERIOR  
ENGENHARIA ELÉTRICA (QUALQUER MODALIDADE), ELE-
TROMECÂNICA, ELETRÔNICA, ELETRÔNICA INDUSTRIAL, 
ELETROTÉCNICA, ENGENHARIA DE OPERAÇÃO EM QUAL-
QUER MODALIDADE NA ÁREA ELÉTRICA/ELETRÔNICA, 
ENGENHARIA ELETRÔNICA, ENGENHARIA ELETROTÉCNI-
CA,  TECNOLOGIA NA ÁREA DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA,  
TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA INDUSTRIAL.

46

EIXO XVI:  ELE-
TROELETRÔNI-
CA –
 FAIXA II

FAIXA II - PORTADOR DE DIPLOMA DE  NÍVEL SUPERIOR EM 
OUTRO EIXO, DESDE QUE TENHA DOUTORADO OU MES-
TRADO OU ESPECIALIZAÇÃO OU COM EXPERIÊNCIA PRO-
FISSIONAL DOCENTE E/OU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
EMPRESARIAL COMO REQUISITO 6 MESES CONTÍNUOS NO 
EIXO.

47
EIXO XVI:  ELE-
TROELETRÔNICA 
– FAIXA III

FAIXA III - PORTADOR DE DIPLOMA DE TÉCNICO DE NÍVEL 
MÉDIO EM ELETROTÉCNICA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
COM EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DOCENTE E/OU EXPE-
RIÊNCIA PROFISSIONAL EMPRESARIALCOMO REQUISITO 6 
MESES CONTÍNUOS NO EIXO. (SOMENTE PARA CURSOS DE 
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL)

48

EIXO XVII:  MA-
NUTENÇÃO DE 
PARQUES E JAR-
DINS – FAIXA I

FAIXA I - PORTADOR DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR  
EM ENGENHARIA SANITÁRIA, ENGENHARIA AMBIENTAL, 
SANEAMENTO, QUÍMICA, BIOQUÍMICA, CIÊNCIAS COM 
HABILITAÇÃO EM QUÍMICA, CIÊNCIAS COM HABILITA-
ÇÃO EM QUÍMICA E ATRIBUIÇOES TECNOLÓGICAS, CIÊN-
CIAS EXATAS COM HABILITAÇÃO EM QUÍMICA, CIÊNCIAS 
EXATAS COM HABILITAÇÃO EM QUÍMICA E ATRIBUIÇÕES 
TECNOLÓGICAS, ENGENHARIA QUÍMICA (QUALQUER MO-
DALIDADE), QUÍMICA AMBIENTAL, QUÍMICA COM ATRI-
BUIÇÕES TECNOLÓGICAS, TECNOLOGIA EM HIDRÁULICA 
E SANEAMENTO AMBIENTAL, TECNOLOGIA EM SANEA-
MENTO AMBIENTAL, TECNOLOGIA QUÍMICA, TECNOLOGIA 
SANITÁRIA. 

49

EIXO XVII:  MA-
NUTENÇÃO DE 
PARQUES E JAR-
DINS – FAIXA II

FAIXA II - PORTADOR DE DIPLOMA DE  NÍVEL SUPERIOR EM 
OUTRO EIXO, DESDE QUE TENHA DOUTORADO OU MES-
TRADO OU ESPECIALIZAÇÃO OU COM EXPERIÊNCIA PRO-
FISSIONAL DOCENTE E/OU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
EMPRESARIAL COMO REQUISITO 6 MESES CONTÍNUOS NO 
EIXO.

50

EIXO XVII: MANU-
TENÇÃO DE PAR-
QUES E JARDINS 
– FAIXA III

FAIXA III - PORTADOR DE DIPLOMA DE TÉCNICO DE NÍVEL 
MÉDIO EM MEIO AMBIENTE, TÉCNICO EM SANEAMENTO 
,TÉCNICO EM QUÍMICA, COM EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
DOCENTE E/OU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL EMPRESA-
RIAL COMO REQUISITO 6 MESES CONTÍNUOS NO EIXO. (SO-
MENTE PARA CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL)

53
EIXO XVIII:  DI-
REITO – FAIXA I

 FAIXA I - PORTADOR DE DIPLOMA DE CURSO DE NIVEL 
SUPERIOR EM DIREITO, CIÊNCIAS JURÍDICAS, CIÊNCIAS 
JURÍDICAS E SOCIAIS.
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54
EIXO XVIII:  DI-
REITO – FAIXA II

FAIXA II - PORTADOR DE DIPLOMA DE  NÍVEL SUPERIOR EM 
OUTRO EIXO, DESDE QUE TENHA DOUTORADO OU MES-
TRADO OU ESPECIALIZAÇÃO OU COM EXPERIÊNCIA PRO-
FISSIONAL DOCENTE E/OU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
EMPRESARIAL COMO REQUISITO 6 MESES CONTÍNUOS NO 
EIXO.

55

EIXO XIX:  LE-
TRAS – LÍNGUA 
P O R T U G U E S A 
– (NÚCLEO CO-
MUM) – FAIXA I

FAIXA I - PORTADOR DE DIPLOMA DE CURSO DE LICENCIA-
TURA EM LETRAS/PORTUGUÊS

56

EIXO XX:  LETRAS 
-  INGLÊS- (NÚ-
CLEO COMUM) – 
FAIXA I

FAIXA I - PORTADOR DE DIPLOMA DE CURSO DE LICENCIA-
TURA EM LETRAS / INGLÊS.

57

EIXO XXI:  MATE-
MÁTICA/ESTATÍS-
TICA – (NÚCLEO 
COMUM) – FAIXA I

FAIXA I - PORTADOR DE DIPLOMA DE CURSO DE LICEN-
CIATURA EM MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA, CIÊNCIAS COM 
HABILITAÇÃO EM MATEMÁTICA, LICENCIATURA EM CIÊN-
CIAS EXATAS COM HABILITAÇAO EM MATEMÁTICA.

58
EIXO XXII: LAZER 
E RECREAÇÃO –
 FAIXA I 

FAIXA I - PORTADOR DE DIPLOMA DE NIVEL SUPERIOR EM 
TURISMO, EDUCAÇÃO FÍSICA, LAZER E TURISMO,  TECNO-
LOGIA EM TURISMO, TECNOLOGIA EM LAZER E TURISMO, 
TECNOLOGIA EM LAZER E RECREAÇÃO.

59
EIXO XXI: LAZER 
E RECREAÇÃO –
 FAIXA II

FAIXA II - PORTADOR DE DIPLOMA DE  NÍVEL SUPERIOR EM 
OUTRO EIXO, DESDE QUE TENHA DOUTORADO OU MES-
TRADO OU ESPECIALIZAÇÃO OU COM EXPERIÊNCIA PRO-
FISSIONAL DOCENTE E/OU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
EMPRESARIAL COMO REQUISITO 6 MESES CONTÍNUOS NO 
EIXO.

60

EIXO XXIII: CIDA-
DANIA E RELA-
ÇÕES HUMANAS 
– FAIXA I

FAIXA I - PORTADOR DE DIPLOMA DE CURSO DE NIVEL 
SUPERIOR EM  FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PSICOLOGIA, AD-
MINISTRAÇÃO (QUALQUER MODALIDADE), ADMINISTRA-
ÇÃO EM RECURSOS HUMANOS, CIÊNCIAS SOCIAIS, TECNO-
LOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. 

61

EIXO XXIII:  CIDA-
DANIA E RELA-
ÇÕES HUMANAS 
– FAIXA II

FAIXA II - PORTADOR DE DIPLOMA DE  NÍVEL SUPERIOR EM 
OUTRO EIXO, DESDE QUE TENHA DOUTORADO OU MES-
TRADO OU ESPECIALIZAÇÃO OU COM EXPERIÊNCIA PRO-
FISSIONAL DOCENTE E/OU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
EMPRESARIAL COMO REQUISITO 6 MESES CONTÍNUOS NO 
EIXO.

62
EIXO XXIV:  RE-
CREAÇÃO – FAI-
XA I

FAIXA I - PORTADOR DE DIPLOMA DE NÍVEL  SUPERIOR EM 
PEDAGOGIA, EDUCAÇÃO FÍSICA. 

63
EIXO XXIV:  RE-
CREAÇÃO – FAI-
XA II

FAIXA II - PORTADOR DE DIPLOMA DE  NÍVEL SUPERIOR EM 
OUTRO EIXO, DESDE QUE TENHA DOUTORADO OU MES-
TRADO OU ESPECIALIZAÇÃO OU COM EXPERIÊNCIA PRO-
FISSIONAL DOCENTE E/OU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
EMPRESARIAL NO MÍNIMO 6 MESES NO EIXO.

64
EIXO: XXV:  CUI-
DADOS ESPECIAIS 
– FAIXA I

FAIXA I - PORTADOR DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR EM 
ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA, MEDICINA.

65
EIXO: XXV:  CUI-
DADOS ESPECIAIS 
– FAIXA II

FAIXA II - PORTADOR DE DIPLOMA DE  NÍVEL SUPERIOR EM 
OUTRO EIXO, DESDE QUE TENHA DOUTORADO OU MES-
TRADO OU ESPECIALIZAÇÃO OU COM EXPERIÊNCIA PRO-
FISSIONAL DOCENTE E/OU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
EMPRESARIAL COMO REQUISITO 6 MESES CONTÍNUOS NO 
EIXO.

TABELA II - CURSOS/COMPONENTES CURRICULARES

EIXO/FAIXA CURSOS/COMPONENTES CURRICULARES - QP = QUALIFICA-
ÇÃO PROFISSIONAL / CT = CURSO TÉCNICO

EIXO I – GESTÃO E NE-
GÓCIOS

CURSOS (QP = QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL /COMPONENTES 
CURRICULARES: AUXILIAR DE ESCRITÓRIO – (QP – GESTÃO E NE-
GÓCIOS); AUXILIAR DE SECRETÁRIA  - (QP – GESTÃO E NEGÓCIOS); 
AUXILIAR DE CONTABILIDADE  - (QP – GESTÃO E NEGÓCIOS); AU-
XILIAR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL – (QP – GESTÃO E NEGÓ-
CIOS); AUXILIAR DE ALMOXARIFADO – (QP – GESTÃO E NEGÓ-
CIOS); RECEPCIONISTA COMERCIAL – (QP – GESTÃO E NEGÓCIOS); 
VENDEDOR – (QP – GESTÃO E NEGÓCIOS); GESTÃO DE PEQUENOS 
NEGÓCIOS – (QP – GESTÃO E NEGÓCIOS); COMÉRCIO EXTERIOR 
(QP – GESTÃO E NEGÓCIOS); ESCRITA FISCAL (QP – GESTÃO E 
NEGÓCIOS); AUXILIAR ADMINISTRATIVO (QP – GESTÃO E NEGÓ-
CIOS); ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (QP – GESTÃO E NEGÓCIOS); 
GESTÃO DE NEGÓCIO – EMPREENDEDORISMO – MARKETING 
(TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO); CONTABILIDADE GERAL (TÉCNI-
CO EM ADMINISTRAÇÃO); GESTÃO DE SUPRIMENTOS/ LOGÍSTICA 
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS (TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO); 
GESTÃO DE PRODUÇÃO (TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO); GESTÃO 
DE PESSOAS (TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO); PLANEJAMENTO 
EMPRESARIAL (TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO); SEGURANÇA 
EMPRESARIAL - AMBIENTE PATRIMONIAL (TÉCNICO EM ADMI-
NISTRAÇÃO); GESTÃO DE EMPRESAS E NEGÓCIOS (TÉCNICO EM 
ADMINISTRAÇÃO); GESTÃO ECONÔMICA (TÉCNICO EM ADMINIS-
TRAÇÃO); NOÇÕES DE ECONOMIA E NEGÓCIOS INTERNACIONAIS 
(TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO); ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
(TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO); PROJETO EXPERIMENTAL (TÉC-
NICO EM ADMINISTRAÇÃO); LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA E ESCRITA 
FISCAL (TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO); LEGISLAÇÃO TRABA-
LHISTA - ROTINAS DE PESSOAL  (TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO); 
CONTABILIDADE E FINANÇAS EM HOTELARIA (TÉCNICO EM HOS-
PEDAGEM); GESTÃO E QUALIDADE ( TÉCNICO  EM SEGURANÇA 
DO TRABALHO); ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL E METODOLO-
GIA DE PROJETOS (TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE); NOÇÕES DE 
ADMINISTRAÇÃO ( TÉCNICO EM INFORMÁTICA); METODOLOGIA 
DE PROJETOS (TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO); COMUNICAÇÃO 
EMPRESARIAL - RESPONSABILIDADE SOCIAL (TÉCNICO EM ADMI-
NISTRAÇÃO); 

EIXO II: HOSPITA-
LIDADE E LAZER – 

ALIMENTOS 

CURSOS (QP = QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL /COMPONENTES 
CURRICULARES: AUXILIAR DE COZINHA E COZINHEIRO BÁSICO 
– (QP - HOSPITALIDADE E LAZER); PADEIRO E CONFEITEIRO - (QP 

- HOSPITALIDADE E LAZER); HIGIENE, CONSERVAÇÃO E PRO-
DUÇÃO DE ALIMENTOS (TÉCNICO EM HOSPEDAGEM); OFICINA 
DE DECORAÇÃO DE BOLOS /LANCHES FRIOS E VARIADOS(QP ); 
DOCES E SALGADOS PARA FESTAS (QP); PREPARAÇÃO DE CAFÉ 

DA MANHÃ E BRUNCHS (QP); MERENDEIRA

EIXO III: HOSPITA-
LIDADE E LAZER  -  

SERVIÇOS / SETOR DE 
HOSPEDAGEM

CURSOS (QP = QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL /COMPONENTES 
CURRICULARES: GOVERNANÇA  (TÉCNICO EM HOSPEDAGEM); 
LAVANDERIA E ROUPARIA (TÉCNICO EM HOSPEDAGEM); HOTE-
LARIA HOSPITALAR (TÉCNICO EM HOSPEDAGEM RECEPÇÃO E 

RESERVAS (TÉCNICO EM HOSPEDAGEM / QP); CAMAREIRA (QP);  
GOVERNANTA  (QP); SERVIÇOS DOMÈSTICOS GERAIS (QP)

EIXO IV: HOSPITA-
LIDADE E LAZER  

-  SERVIÇOS / SETOR 
ADMINISTRATIVO 
E MANUTENÇÃO 

HOTELEIRA

COMPONENTES CURRICULARES: ADMINISTRAÇÃO DE RESTAU-
RANTES (TÉCNICO EM HOSPEDAGEM); ADMINISTRAÇÃO E PLA-
NEJAMENTO DE HOTÉIS (TÉCNICO EM HOSPEDAGEM); PROJETO 

EXPERIMENTAL (TÉCNICO EM HOSPEDAGEM); ENGENHARIA 
DE MANUTENÇÃO E SEGURANÇA HOTELEIRA  (TÉCNICO EM 

HOSPEDAGEM)

EIXO V: HOSPITA-
LIDADE E LAZER  

-  SERVIÇOS / SETOR 
DE SALA E BAR E 

EVENTOS 

CURSOS (QP = QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL /COMPONENTES 
CURRICULARES: SERVIÇOS DE SALA E BAR / PRODUÇÃO DE BEBI-
DAS (TÉCNICO EM HOSPEDAGEM); GARÇON (QP); ORGANIZAÇÃO 

DE EVENTOS (QP); ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (TÉCNICO EM 
HOSPEDAGEM)

EIXO VI: AMBIENTE 
SAÚDE E SEGURANÇA 

– AMBIENTAL 

COMPONENTES CURRICULARES: GEOCIÊNCIAS (TÉCNICO EM 
MEIO AMBIENTE); HIDROLOGIA ANALÍTICA (TÉCNICO EM MEIO 
AMBIENTE); EDUCAÇÃO AMBIENTAL (TÉCNICO EM MEIO AM-

BIENTE); PROJETO EXPERIMENTAL EM SANEAMENTO (TÉCNICO 
EM MEIO AMBIENTE); GESTÃO DE QUALIDADE AMBIENTAL (TÉC-
NICO EM MEIO AMBIENTE); SANEAMENTO BÁSICO E DRENAGEM 
URBANA (TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE); RESÍDUOS SÓLIDOS ( 

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE)

EIXO VII: AMBIENTE, 
SAÚDE E SEGURAN-

ÇA - MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

COMPONENTES CURRICULARES: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
(TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE); HIDRÁULICA APLICADA AO 

SANEAMENTO (TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE); TECNOLOGIA IN-
DUSTRIAL  (SEGURANÇA DO TRABALHO); MECÂNICA APLICADA 

AO SANEAMENTO (TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE); DESENHO 
TÉCNICO E TOPOGRAFIA PARA SANEAMENTO BÁSICO (TÉCNICO 

EM MEIO AMBIENTE)

EIXO VIII: AMBIENTE, 
SAÚDE E SEGURANÇA 

-  QUÍMICA 

COMPONENTES CURRICULARES: QUÍMICA SANITÁRIA (TÉCNICO 
EM MEIO AMBIENTE); TRATAMENTO DE ÁGUA (TÉCNICO EM 

MEIO AMBIENTE); TRATAMENTO DE ESGOTO (TÉCNICO EM MEIO 
AMBIENTE); REUSO (TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE); TRATAMEN-
TO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS (TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE); 

LABORATÓRIO DE QUÍMICA (TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE); 
TRATAMENTO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS  E REUSO(TÉCNICO 
EM MEIO AMBIENTE); POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA (TÉCNICO EM 

MEIO AMBIENTE)

EIXO IX: AMBIENTE, 
SAÚDE E SEGURANÇA 

-  BIOLOGIA 

COMPONENTES CURRICULARES: BIOLOGIA SANITÁRIA E ECOLO-
GIA APLICADA (TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE)
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EIXO X: AMBIENTE, 
SAÚDE E SEGURANÇA 

-  SEGURANÇA

COMPONENTES CURRICULARES: PREVENÇÃO E CONTROLE DE 
ACIDENTES (TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO); ERGO-
NOMIA (TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO); MÉTODOS 
E TÉCNICAS DE TREINAMENTO (TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 

TRABALHO); NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO (TÉCNICO 
EM SEGURANÇA DO TRABALHO); HIGIENE E MEDICINA DO 

TRABALHO (TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO); PREVEN-
ÇÃO E CONTROLE DE PERDAS (TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 

TRABALHO); PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS (TÉCNICO EM 
SEGURANÇA DO TRABALHO); SEGURANÇA E PROTEÇÃO AMBIEN-
TAL (TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO); SEGURANÇA PA-
TRIMONIAL (TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO); PROJETO 
EXPERIMENTAL (SEGURANÇA DO TRABALHO); SEGURANÇA DO 
TRABALHO (TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE); METODOLOGIA DE 

PROJETOS (TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO)

EIXO XI:   AMBIENTE, 
SAÚDE E SEGURANÇA 
- DESENHO TÉCNICO

COMPONENTES CURRICULARES: DESENHO TÉCNICO CAD (TÉCNI-
CO EM SEGURANÇA DO TRABALHO)

EIXO XII: INFORMA-
TICA

CURSOS (QP = QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL /COMPONEN-
TES CURRICULARES: INFORMÁTICA BÁSICA – DIGITADOR 

– (QP  - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO); DESIGN GRÁFICO  
- (QP – INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO); FUNDAMENTOS DE 

HARDWARE/SOFTWARE (TÉCNICO EM INFORMÁTICA); SISTEMA 
OPERACIONAL LINUX (TÉCNICO EM INFORMÁTICA); BANCO 

DE DADOS (TÉCNICO EM INFORMÁTICA); LÓGICA DE PRO-
GRAMAÇÃO (TÉCNICO EM INFORMÁTICA); CONSTRUÇÃO DE 
WEB SITES (TÉCNICO EM INFORMÁTICA); BANCO DE DADOS 

CLIENTE/SERVIDOR (TÉCNICO EM INFORMÁTICA); SEGURANÇA 
DE REDES (TÉCNICO EM INFORMÁTICA); FUNDAMENTOS DE 

REDES (TÉCNICO EM INFORMÁTICA); FERRAMENTA MULTIMÍDIA 
(TÉCNICO EM INFORMÁTICA); ANALISE E PROJETOS DE SISTEMA 

DE INFORMAÇÃO (TÉCNICO EM INFORMÁTICA); CIRCUITOS E 
CABEAMENTOS (TÉCNICO EM INFORMÁTICA); PROGRAMAÇÃO 
ESTRUTURADA (TÉCNICO EM INFORMÁTICA); PROJETOS PÁGI-

NAS DINÂMICAS (TÉCNICO EM INFORMÁTICA); PROGRAMAÇÃO 
VISUAL (TÉCNICO EM INFORMÁTICA); PROJETO EXPERIMENTAL 

(TÉCNICO EM INFORMÁTICA); PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A 
OBJETOS (TÉCNICO EM INFORMÁTICA); COMUNICAÇÃO SEM FIO 
(TÉCNICO EM INFORMÁTICA); ÉTICA PROFISSIONAL/SEGURANÇA 

DA INFORMAÇÃO  (TÉCNICO EM INFORMÁTICA); COMÉRCIO 
ELETRÔNICO (TÉCNICO EM INFORMÁTICA); INFORMÁTICA  (TÉC-

NICO EM ADMINISTRAÇÃO); INFORMÁTICA BÁSICA  ( TÉCNICO 
EM SEGURANÇA DO TRABALHO); INFORMÁTICA APLICADA À 

ENFERMAGEM (TÉCNICO EM ENFERMAGEM)

EIXO XIII: SERVIÇOS CURSOS (QP = QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL): PORTEIRO

EIXO XIV:  CONSTRU-
ÇÃO CIVIL 

CURSOS (QP = QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL): PEDREIRO; ARMA-
DOR; ENCANADOR; CARPINTEIRO; PINTOR; GESSEIRO RESIDEN-
CIAL/PREDIAL; AUXILAR DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS

EIXO XV: PAISAGISMO

CURSOS (QP = QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL): JARDINEIRO; 
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PATRIMÔ-

NIO PÚBLICO  

EIXO XVI:  ELETROE-
LETRÔNICA 

CURSOS (QP = QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL): ELETRÔNICA; 
ELETROELETRÔNICA; ELETRICISTA RESIDENCIAL E PREDIAL

EIXO XVII- MANU-
TENÇÃO DE PARQUES CURSOS (QP = QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL): PISCINEIRO

EIXO XVIII:  DIREITO 

COMPONENTES CURRICULARES: LEGISLAÇÃO AMBIENTAL (TÉC-
NICO EM MEIO AMBIENTE) ; DIREITO E LEGISLAÇÃO TRABALHIS-
TA (TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO); LEGISLAÇÃO EM 

HOTELARIA E TURISMO (TÉCNICO EM HOSPEDAGEM)
  

EIXO XIX:  LETRAS – 
LÍNGUA PORTUGUESA 
– (NÚCLEO COMUM) 

COMPONENTES CURRICULARES: REDAÇÃO TÉCNICA (TÉCNICO 
EM SEGURANÇA DO TRABALHO); PORTUGUÊS (QP - ELEVAÇÃO 
DA ESCOLARIDADE); REDAÇÃO TÉCNICA (TÉCNICO EM MEIO 

AMBIENTE); REDAÇÃO TÉCNICA (TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO); 
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO (TÉCNICO EM INFORMÁTICA); 
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO (TÉCNICO EM HOSPEDAGEM); 

REDAÇÃO TÉCNICA (TÉCNICO EM ENFERMAGEM)

EIXO XX:  LETRAS 
-  INGLÊS- (NÚCLEO 

COMUM) 

CURSOS (QP = QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL /COMPONENTES 
CURRICULARES:  INGLÊS PARA ATENDIMENTO AO CLIENTE; QP 

- HOTELARIA/TAXISTA /RECEPCIONISTA DE EVENTOS; INGLÊS BÁ-
SICO (TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO); INGLÊS INSTRUMENTAL ( 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA); INGLÊS INSTRUMENTAL ( TÉCNICO 
EM HOSPEDAGEM); INGLÊS BÁSICO ( TÉCNICO EM SEGURANÇA 

DO TRABALHO)

EIXO XXI:  MATEMÁ-
TICA/ESTATÍSTICA – 
(NÚCLEO COMUM)

COMPONENTES CURRICULARES: MATEMÁTICA BÁSICA E 
NOÇÕES DE ESTATÍSTICA (TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO); 

MATEMÁTICA  BÁSICA (TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABA-
LHO); ESTATÍSTICA  APLICADA (TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO);MATEMÁTICA  APLICADA (TÉCNICO EM INFOR-

MÁTICA);  MATEMÁTICA  INSTRUMENTAL (TÉCNICO EM MEIO 
AMBIENTE);MATEMÁTICA (QP – ELEVAÇÃO DA ESCOLARIDADE 

); MATEMÁTICA  APLICADA A ENFERMAGEM (TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM)

EIXO XXII : LAZER E 
RECREAÇÃO

COMPONENTES CURRICULARES: 
METODOLOGIA DE PROJETOS (TÉCNICO EM HOSPEDAGEM); 

ECONOMIA  DO TURISMO  E HOTELARIA (TÉCNICO EM HOSPE-
DAGEM); LAZER E RECREAÇÃO EM HOTELARIA (TÉCNICO EM 

HOSPEDAGEM)

EIXO XXIII:  CIDA-
DANIA E RELAÇÕES 

HUMANAS

COMPONENTES CURRICULARES: 
RELAÇÕES INTERPESSOAIS, MARKETING PESSOAL E ÉTICA 
(TÉCNICO EM HOSPEDAGEM); ÉTICA, RELAÇÕES HUMANAS 

E PSICOLOGIA DO TRABALHO (TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO); CIDADANIA  E  ÉTICA  PROFISSIONAL (TÉCNICO EM 
INFORMÁTICA); CIDADANIA  ÉTICA  E EMPREGO (TÉCNICO EM 

MEIO AMBIENTE); CIDADANIA, ÉTICA E EMPREGO (QP)

EIXO XXIV:  RECRE-
AÇÃO 

CURSOS (QP = QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL): CUIDADOR DE 
CRIANÇA  (DESENVOLVIMENTO SOCIAL)

EIXO: XXV:  CUIDA-
DOS ESPECIAIS 

CURSOS (QP = QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL): CUIDADOR DE 
IDOSOS  (DESENVOLVIMENTO SOCIAL)

 Capítulo III 
 DA FORMAÇÃO 

 1.  O candidato deverá consultar a Tabela de Eixos/Faixas do presente Edital, e fazer 
sua opção de inscrição no(s) EIXO(S) e FAIXA(S) de I a XXV, conforme sua For-
mação, Titulação e Experiência Profi ssional Docente e/ou Experiência Profi ssional 
Empresarial.
 2 . Poderão exercer atividades docentes para os Cursos de Formação Inicial e Conti-
nuada de Trabalhadores ou Qualifi cação Profi ssional ,  os candidatos portadores de:
 2.1.  Diploma de Nível Superior no Eixo, objeto da inscrição.
 2.2.  Diploma de Nível Superior em outro Eixo, desde que tenha Especialização ou 
Mestrado ou Doutorado ou Experiência Profi ssional Docente e/ou Experiência Profi s-
sional Empresarial no eixo objeto da inscrição. Na Experiência Profi ssional Docente 
e/ou Experiência Profi ssional Empresarial, será considerado como requisito 6 meses 
contínuos de trabalho como professor de Nível Fundamental II - (para os componentes 
do Núcleo Comum - Língua Portuguesa, Matemática e Inglês), Ensino Médio, Téc-
nico ou Superior. 
 2.3 . Diploma de Técnico de Nível Médio no Eixo, objeto da inscrição.
 2.4.  Certifi cado de conclusão do Ensino Médio, desde que tenha Experiência Profi s-
sional Docente e/ou Experiência Profi ssional Empresarial no Eixo, objeto da inscri-
ção. Na Experiência Profi ssional Docente e/ou Experiência Profi ssional Empresarial, 
será considerado como requisito 6 meses contínuos, no Eixo, objeto da inscrição. 
 3.  Poderão exercer atividades docentes para os Componentes Curriculares dos Cursos 
Técnicos os candidatos com: 
 3.1.  Diploma de Nível Superior no Eixo, objeto da inscrição.
 3.2.  Diploma de Nível Superior em outro Eixo, desde que tenha Especialização ou 
Mestrado ou Doutorado ou Experiência Profi ssional Docente e/ou Experiência Profi s-
sional Empresarial. Na Experiência Profi ssional Docente e/ou Experiência Profi ssio-
nal Empresarial, será considerado como requisito 6 meses contínuos, no Eixo, objeto 
da inscrição. 
 4.  Somente serão válidos os diplomas devidamente registrados até a data determinada 
na convocação, nos respectivos órgãos competentes e/ou Certifi cados de conclusão de 
cursos, acompanhados dos históricos escolares.

 Capítulo IV 
 DAS INSCRIÇÕES 
 SEÇÃO I 
 1.  As inscrições normais/regulares serão realizadas no período entre os dias  04 a 
28/03/2013. 
 2.  Acessar o site www.caipimes.com.br, preencher um requerimento de inscrição para 
cada Eixo e Faixa e gerar o(s) boleto(s) referentes às inscrições pretendidas. 
 3.  O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 35,00 
para cada Eixo e Faixa pretendido, em qualquer agência bancária ou através de Inter-
net Banking, no período reservado para inscrição.
 3.1.  Não serão aceitos pagamentos feitos em casas lotéricas, agências dos correios, 
caixas eletrônicos, caixas de supermercados, drogarias ou mesmo depósito, transfe-
rência ou DOC em conta ou envio de cheque. 
 4.  A efetivação da inscrição do candidato implicará o compromisso de acatamento às 
regras e condições estabelecidas neste Edital sobre as quais não poderá alegar desco-
nhecimento.
 5.  Poderá inscrever-se em um ou mais Eixos/Faixas, desde que proceda uma inscrição 
por EIXO/FAIXA.
 6.  O Edital estará disponível para consulta a partir do dia 27/02/2013 no site www.
campimes.com.br e no Diário Ofi cial do Município de Campinas (DOM).
 7.  O SAC-Serviço de Atendimento ao Candidato estará disponível no caso de duvidas 
ou demais informações decorrentes do certame, no email caipimes@caipimes.com.br 
e pelos telefones (11) 4224 4834 e (19) 32313002 e no posto de atendimento na FU-
MEC/CEPROCAMP, situado na Av. 20 de Novembro, 145 - Centro - Campinas (SP).
 8.  A CAIPIMES não se responsabilizará por solicitações de inscrições, via Internet, 
não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem téc-
nica que impossibilitem a transferência de dados.
 9.  O interessado não poderá, em hipótese alguma, requerer devolução da importância 
paga e/ou alteração do código referente a opção a que estiver se candidatando, mesmo 
que, posteriormente, seja constatado erro por parte do candidato, ao registrar o código 
da opção desejada.
 9.1.  A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Processo Seletivo Público 
não se realizar.
 10.  O candidato responde, civil e criminalmente, pelas informações prestadas na fi cha 
de inscrição.
 11.  As informações prestadas na Ficha de Inscrição, são de inteira responsabilidade do 
candidato, cabendo aos executores o direito de excluir deste Processo Seletivo aque-
le que preenchê-la com dados incorretos, bem como aquele que prestar informações 
inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente, sob pena de praticar o 
crime previsto no artigo 299, do Código Penal, além da responsabilidade civil pelos 
eventuais prejuízos que causou ou vierem a causar à CAIPIMES.
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 12.  O candidato ao se inscrever, estará declarando, sob as penas da Lei, satisfazer as 
seguintes condições:
  a) Estar de acordo com os termos do presente Edital;
  b) Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 
12 da Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros;
  c) Estar em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
  d) Estar quite com a Justiça Eleitoral;
  e) Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data do encerramento das 
inscrições; 
  f) Quando do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar;
  g) Não ter sido, quando do exercício do emprego ou função pública, demitido por 
justa causa ou a bem do serviço público;
  h) Até a data da apresentação dos documentos para a Atribuição de aulas, possuir a 
escolaridade e os requisitos exigidos para o exercício da função, de acordo com o es-
tabelecido na TABELA I - CÓDIGO DE INSCRIÇÃO EIXO/FAIXA, REQUISITOS, 
do presente Edital.
 13.  No ato da inscrição  NÃO  serão solicitados comprovantes dos pré-requisitos con-
tidos na TABELA I - CÓDIGO DE INSCRIÇÃO EIXO/FAIXA, REQUISITOS, do 
presente Edital, e das exigências contidas no item 12 deste capítulo. A apresentação 
da documentação comprobatória dos pré-requisitos será exigida nas ocasiões de con-
vocação do candidato.
 13.1.  O Candidato que não apresentar a documentação comprobatória, por ocasião de 
sua convocação, não participará, nesta oportunidade, da atribuição de aula, entretanto, 
não será excluído da lista de candidatos classifi cados para ser eventualmente convo-
cado em outra oportunidade, respeitado o período de validade do Processo Seletivo.

 SEÇÃO II 
 DO CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 

 1.  Será assegurado aos candidatos portadores de defi ciência, nos termos do que dispõe 
a legislação pertinente, o percentual de 5% (cinco por cento) do número fi nal de can-
didatos classifi cados de cada função, respeitando-se o critério de aproximação para o 
número inteiro subsequente se o cálculo resultar em número inteiro seguido de fração.
 2.  O candidato, antes de se inscrever, deverá verifi car se as atribuições da função, es-
pecifi cadas na TABELA I- CÓDIGO DE INSCRIÇÃO EIXO/FAIXA, REQUISITOS 
deste Edital, são compatíveis com a defi ciência de que é portador.
 3.  O candidato deverá, no período de 04 a 28/03/2013, acessar o site www.caipimes.
com.br, ler atentamente o Edital e preencher corretamente a fi cha de inscrição, obede-
cendo aos seguintes procedimentos:
  a) Preencher a Ficha de Inscrição, com a indicação que o candidato está se inscreven-
do como portador de defi ciência. 
  b) Pagar a taxa de R$ 35,00 (trinta e cinco) reais.
  c) Entregar pessoalmente ou enviar, via SEDEX, no período de inscrição destinado 
a candidatos portadores de defi ciência, a documentação comprobatória da condição 
de Defi ciente para a Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS, na Co-
ordenadoria de Apoio a Instituições Públicas - CAIP, Avenida Goiás, 3400 - Bairro 
Barcelona - São Caetano do Sul - CEP 09550-051, ou pessoalmente, ou através de 
procurador, no Posto de Recebimento e Informação do Processo Seletivo instalado na 
FUMEC/CEPROCAMP - AV. 20 de Novembro, 145 - Centro - Campinas - SP.
  d) A documentação comprobatória, de que trata o subitem anterior, nos termos do 
artigo 39, inciso IV do Decreto Federal nº 3.298 de 20/12/99, é composta de: Laudo 
Médico, atestando a espécie e o grau ou nível da defi ciência, com expressa referência 
ao código correspondente da Classifi cação Internacional de Doença - CID, bem como 
a provável causa da defi ciência.
  e) A apresentação de simples Atestado Médico não substitui o Laudo exigido, nos 
termos da legislação pertinente.
 4.  O candidato que não declarar ser portador de defi ciência, no ato da inscrição, e não 
atender ao solicitado no item 3
  neste capítulo, não será considerado portador de defi ciência e, não poderá impetrar 
recurso em favor de sua situação.  
 5.  Não terá a prova especial preparada, seja qual for o motivo alegado, o candidato que 
não a solicitar nos termos do item 3, letra c, neste capítulo.
 6.  Aos candidatos portadores de defi ciência aplicam-se, no que couber, as normas 
constantes do Decreto Federal nº 3.298 de 20/12/99.
 7.  Serão consideradas pessoas portadoras de defi ciência(s) aquelas que se enquadra-
rem nas categorias discriminadas nos artigos 3º e 4º do Decreto Federal nº 3.298 de 
20/12/99 e na condição defi nida na Súmula 377/STJ de 5/5/2009.
 8.  Não serão considerados como defi ciência, os distúrbios passíveis de correção.
 9.  As pessoas portadoras de defi ciência, resguardadas as condições especiais previstas 
no Decreto Federal nº 3.298 de 20/12/99, participarão do Processo Seletivo em igual-
dade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, 
à avaliação, e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas, 
e à  nota mínima  exigida para todos Eixos.
 10.  Aos defi cientes visuais (cegos), serão oferecidas provas no sistema Braile 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. Aos defi cientes 
visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho de letra corres-
pondente a corpo 24.
 11.  Não haverá, qualquer que seja a hipótese alegada, leitura de prova para candidato 
portador de defi ciência (cego).
 12.  Não havendo candidatos aprovados, para o atendimento previsto neste item, a(s) 
vaga(s) será(ão) preenchida(s) por candidato(s) não portador(es) de defi ciência(s), na 
estrita observância da Lista Geral de Classifi cação Final.
 13.  O candidato portador de defi ciência(s) que não realizar a inscrição conforme ins-
truções constantes neste Edital, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação.

 Seção III 
 DA ISENÇÃO DE TAXA 
  
 1.  Aplicam-se ao presente Edital os benefícios da Lei Municipal nº 11.353, de 
06.09.2002 (doador de sangue à Rede Hospitalar do Município de Campinas) e da 
Lei Municipal nº 11.412, de 06/11/2002 (não possuir renda de qualquer natureza e 
não estar em gozo de qualquer benefício previdenciário, de prestação continuada, ofe-
recido por sistema de previdência social ou privado e não estar recebendo seguro 
desemprego).
 2.  As Leis Municipais nº 11.353, de 06/09/2002, e nº 11.412, de 06.11.2002, tratam de 
isenção do valor relativo à taxa de inscrição. Para solicitação dessa isenção, os interes-
sados deverão comparecer pessoalmente na sede da FUMEC/CEPROCAMP - Centro 
de Educação Profi ssional de Campinas Prefeito "Antônio da Costa Santos", localizado 
na Av. 20 de Novembro, 145 - Centro - Campinas - SP, no horário das 09:00 às 12:00 

e das 13:00 às 16:45 horas , no período de 04 a 06/03/2013, munidos da seguinte 
documentação: 
 2.1.  para solicitação dos benefícios da Lei Municipal nº 11.353, de 06/09/2002: com-
provante de doação de sangue nos últimos 6 (seis) meses à Rede Hospitalar do Muni-
cípio, xerox do RG e comprovante de escolaridade;
 2.2.  para solicitação dos benefícios da Lei Municipal nº 11.412, de 06/11/2002: xerox 
de comprovante de residência há mais de 2 (dois) anos no Município de Campinas; 
xerox do RG; comprovante de escolaridade; anotações constantes da CTPS - Carteira 
de Trabalho e Previdência Social; e modelo de declaração fornecida pela CAIPIMES, 
de não possuir renda de qualquer natureza e não estar em gozo de qualquer benefício 
previdenciário, de prestação continuada, oferecido por sistema de previdência social 
ou privado e não estar recebendo seguro desemprego.
 3.  As solicitações de isenção de taxa de inscrição serão analisadas pela Comissão de 
Processo Seletivo recebendo deferimento ou indeferimento.
 3.1.  A Lista de Deferimento e Indeferimento dessas solicitações deverá ser publicada 
no DOM a partir de 14/03/2013.
 3.2.  Os candidatos à isenção de taxa de inscrição que tiverem seus requerimentos inde-
feridos poderão efetuar o pagamento do valor da taxa no período de 15 a 28/03/2013.

 Capítulo   V 
 DA PROVA 
 1.  O Processo Seletivo terá como primeira etapa a realização de prova escrita com 
80 questões de múltipla escolha, cada questão valendo 1,25 ( um ponto e vinte cinco 
décimos) . 
 2.  A prova escrita será embasada no conteúdo programático estabelecido no ANEXO 
I deste Edital e as questões serão divididas da seguinte forma: Português - 8 questões; 
Matemática - 8 questões; Raciocínio Lógico - 8 questões; Noções de Ética e Cidada-
nia - 8 questões; Atualidades - 8 questões; Informática - 8 questões; Conhecimentos 
Didáticos Pedagógicos - 10 questões; Conhecimentos Gerais (conteúdos relacionados 
a todos os Eixos) - 12 questões de Educação Profi ssional - 10 questões, totalizando 80 
questões com 4 (quatro) alternativas cada questão.
 3.   A prova será única para todos os Eixos/Faixas e terá o tempo máximo de 04 (quatro) 
horas e 30 (minutos), nele incluindo o tempo necessário para transcrição das respostas 
da Folha de Respostas Intermediária para a(s) Folha(s) de Respostas Defi nitiva(s), 
quantas forem as inscrições realizadas pelo candidato.
 3.1.  O candidato que fi zer inscrição para dois ou mais EIXO/FAIXA fará uma única 
prova e sua classifi cação será de acordo com cada EIXO/FAIXA para o qual se ins-
creveu.

 Capítulo   VI 
 DA REALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DAS PROVAS  

 1.  As provas serão aplicadas preferencialmente na cidade de Campinas, com previsão 
de realização para o dia 21/04/2013. 
 2.  A aplicação das provas na data prevista dependerá da disponibilidade de locais 
adequados à realização das mesmas. 
 2.1.  Caso o número de candidatos inscritos exceda à oferta de lugares adequados exis-
tentes nos colégios localizados em CAMPINAS, cidade onde as provas se realizarão, a 
CAIPIMES, reserva-se o direito de alocá-los em cidades próximas para aplicação das 
provas, não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao transporte e 
alojamento desses candidatos. 
 3.  Havendo alteração da data prevista, as provas poderão ocorrer em domingos ou 
feriados. 
 4.  A confi rmação da data e as informações sobre horários e locais para realização das 
provas serão divulgadas, oportunamente, por meio de Edital de Convocação para Pro-
vas a ser publicado no site www.caipimes.com.br, de Cartões Informativos que serão 
encaminhados aos candidatos via e-mail. 
 4.1.  O candidato receberá o Cartão Informativo por e-mail, no endereço eletrônico 
informado no ato da inscrição, sendo de sua exclusiva responsabilidade a manutenção/
atualização de seu correio eletrônico. 
 4.1.1.  Não serão encaminhados Cartões Informativos de candidatos cujo endereço ele-
trônico, informado no Formulário de Inscrição esteja incompleto ou incorreto. 
 4.1.2.  A CAIPIMES e a FUMEC/CEPROCAMP não se responsabilizam por infor-
mações de endereço 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 acon-
selhável sempre consultar o site www.caipimes.com.br para verifi car as informações 
que lhe são pertinentes. 
 4.2.  A comunicação feita por e-mail é meramente informativa. O candidato deverá 
acompanhar no Diário Ofi cial do Município e no site www.caipimes.com.br a publi-
cação do Edital de Convocação para Provas. 
 4.2.1.  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 os 
Editais de Convocação para provas. 
 5.  O candidato que não receber o Cartão Informativo até o 3º (terceiro) dia que ante-
ceder a aplicação da prova ou em havendo dúvidas quanto ao local, data e horários 
de realização das provas, deverá entrar em contato com a CAIPIMES, pelo telefone 
(0XX11) 4224 4834, de segunda a sexta-feira, úteis, das 10 às 16 horas (horário de 
Brasília); ou consultar o site www.caipimes.com.br . 
 6.  Ao candidato só será permitida a realização da prova na data, no local e horários 
defi nidos no Edital de Convocação e, subsidiariamente, no Cartão Informativo e no 
site da CAIPIMES. 
 7.  Não haverá segunda chamada ou repetição de prova. 
 7.1.  O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a realização da 
prova como justifi cativa de sua ausência. 
 7.2.  O não comparecimento à prova, qualquer que seja o motivo, caracterizará desis-
tência do candidato e resultará em sua eliminação do Processo Seletivo. 
 8.  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 e endereço, deverão ser corrigidos através do site da CAIPIMES 
(www.caipimes.com.br), de acordo com as instruções constantes da página do Proces-
so Seletivo, até o terceiro dia útil após a aplicação das Provas Objetivas. 
 8.1.  O candidato que não solicitar as correções dos dados pessoais nos termos do item 
8 deverá arcar, exclusivamente, com as consequências advindas de sua omissão. 
 9.  Caso haja inexatidão na informação relativa à opção da função e/ou à condição de 
defi ciente, o candidato deverá entrar em contato com a CAIPIMES com, no mínimo, 
48 (quarenta e oito) horas de antecedência da data de realização da prova, pelo telefo-
ne (0XX11) 42244834. 
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 9.1.  Não será admitida troca de opção de EIXO. 
 9.2.  O candidato que não entrar em contato com a CAIPIMES no prazo mencionado 
será o exclusivo responsável pelas consequências advindas de sua omissão. 
 10.  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 ou Conselhos de 
Classe que, por força de Lei Federal valem como documento de identidade, como por 
exemplo, as da OAB, CRM, CREA, CRC etc.; Certifi cado de Reservista; Passaporte; 
Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilita-
ção (com fotografi a na forma da Lei nº 9.503/97). 
 10.1.  Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com 
clareza, a identifi cação do candidato. 
 10.2.  Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da 
prova, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá 
ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, ex-
pedido há, no máximo 30 (trinta) dias, sendo então submetido à identifi cação especial, 
compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital em formulário 
próprio. 
 10.3.  A identifi cação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de 
identifi cação gere dúvidas quanto à fi sionomia, à assinatura ou à condição de conser-
vação do documento. 
 10.4.  Não serão aceitos protocolos ou cópias dos documentos citados, ainda que auten-
ticadas, ou quaisquer outros documentos não constantes deste Edital. 
 11.  Objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Processo Seletivo - o que é de in-
teresse público e, em especial, dos próprios candidatos - bem como sua autenticidade, 
poderá ser solicitado aos candidatos, quando da aplicação das provas, a autenticação 
digital da Folha de Respostas Defi nitiva, personalizada. Se, por qualquer motivo, não 
for possível a autenticação digital, o candidato deverá apor sua assinatura, em campo 
específi co, por três vezes. 
 12.  No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não constar 
nas listagens ofi ciais relativas aos locais de provas estabelecidos no Edital de Convo-
cação, a CAIPIMES procederá a inclusão do candidato, mediante a apresentação, pelo 
candidato, do boleto bancário com comprovação de pagamento, com o preenchimento 
de formulário específi co. 
 12.1.  A inclusão de que trata o item 12 será realizada de forma condicional e será 
analisada pela CAIPIMES, na fase do Julgamento da Prova Objetiva com o intuito de 
se verifi car a pertinência da referida inscrição. 
 12.2.  Constatada a improcedência da inscrição, de que trata o item 12, a mesma será 
automaticamente cancelada sem direito a reclamação, independentemente de qualquer 
formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 
 13.  O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta esferográfi ca 
de tinta azul ou preta, lápis preto nº 2 e borracha. 
 14.  No ato da realização da Prova Objetiva serão fornecidos o Caderno de Questões e 
a Folha de Respostas Intermediária.
 14.1.  Ao terminar o preenchimento dos alvéolos da Folha de Respostas Intermediária, 
o Candidato solicitará ao Fiscal da sala a Folha de Respostas Defi nitiva, entregando, 
neste ato, o Caderno de Respostas.
 14.2.  A Folha de Respostas Defi nitiva será pré-identifi cada com os dados do candi-
dato, para aposição das assinaturas no campo próprio e transcrição das respostas com 
caneta esferográfi ca de tinta azul ou preta. 
 14.1.  Na Prova Objetiva o candidato deverá assinalar as respostas na Folha de Res-
postas Intermediária e repassá-las para a Folha de Respostas Defi nitiva personalizada, 
que será o único documento válido para a correção da prova. O preenchimento da Fo-
lha de Respostas Defi nitiva será de inteira responsabilidade do candidato que deverá 
proceder em conformidade com as instruções específi cas contidas na capa do Caderno 
de Questões. Em hipótese alguma haverá substituição das Folhas de Respostas Inter-
mediária e/ou Defi nitiva por erro do candidato. 
 14.2.  Na Folha de Respostas Defi nitiva não deverá ser feita nenhuma marca fora do 
campo reservado às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida 
pelas leitoras óticas, prejudicando o desempenho do candidato. 
 14.3.  Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na Folha de Respostas 
Defi nitiva serão de inteira responsabilidade do candidato. 
 14.4.  O candidato deverá preencher os alvéolos, na Folha de Respostas Defi nitiva, 
com caneta esferográfi ca de tinta preta ou azul. 
 14.5.  Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma 
resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 
 15.  O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fi scal a Folha de Respostas Defi -
nitiva, fi cando em seu poder exclusivamente a Folha de Respostas Intermediária para 
fi ns de verifi cação do gabarito. 
 16.  Durante a realização da prova, não será permitida nenhuma espécie de consulta 
ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, 
impressos ou quaisquer anotações. 
 17.  O candidato deverá conferir os seus dados pessoais impressos na Folha de Respos-
tas Defi nitiva, em especial seu nome, número de inscrição, número do documento de 
identidade e opção de EIXO/FAIXA. 
 18.  Motivará a eliminação do candidato do Processo Seletivo, sem prejuízo das san-
ções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas defi nidas 
neste Edital ou a outras relativas ao Processo Seletivo, aos comunicados, às instruções 
ao candidato e/ou às instruções constantes das provas, bem como o tratamento incor-
reto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas. 
 19.  Poderá ser excluído do Processo Seletivo o candidato que, em qualquer uma das 
provas, além das demais hipóteses previstas neste Edital: 
  a) apresentar-se em local diferente da convocação ofi cial; 
  b) apresentar-se após o horário estabelecido, não sendo admitida qualquer tolerância; 
  c) não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado; 
  d) não apresentar documento 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 decorridos 30 (trinta) minutos da hora do 
início das provas; 
  g) fi zer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de ins-
crição ou em qualquer outro meio, que não o autorizado pela CAIPIMES. 
  h) ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas Defi nitiva, Caderno de 
Questões ou outros materiais não permitidos, sem autorização; 
  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 ou impresso não permitidos ou máquina calculadora ou similar; 
  m) estiver fazendo uso, na sala de prova, nos corredores ou sanitários, de qualquer 
tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação (bip, telefone celular, relógios digitais, 
walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, smartphones ou 
outros equipamentos similares), bem como protetores auriculares; 
  n) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comporta-
mento indevido. 
 19.1.  O candidato que estiver portando equipamento eletrônico como os indicados nas 
alíneas "l" e "m" deverá desligar o aparelho antes do início das provas. 
 20.  Os eventuais pertences pessoais dos candidatos, tais como: bolsas, sacolas, bonés, 
chapéus, gorros ou similares, óculos escuros, equipamentos eletrônicos como os indi-
cados nas alíneas "l" e "m" do item 19, deverão ser colocados em local indicado pelo 
Fiscal, antes do início das provas. 
 21.  Os aparelhos eletrônicos deverão permanecer desligados até a saída do candidato 
do local de realização das provas. 
 22.  Quando, após a prova, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual ou 
grafológico ou por investigação policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, 
sua prova será anulada e ele será automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
 23.  Em hipótese nenhuma será realizada qualquer prova fora do local, data e horário 
determinados. 
 24.  Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação 
das provas em virtude de afastamento do candidato da sala de prova. 
 25.  O candidato deverá comparecer aos locais designados com antecedência mínima 
de 30 (trinta) minutos do horário previsto para o fechamento dos portões. 
 26.  Durante a realização das etapas do Processo Seletivo não será permitida a perma-
nência de acompanhantes nos locais designados. 
 26.1.  Abrir-se-á uma exceção para a candidata que estiver amamentando. Neste caso, 
será necessária a presença de acompanhante que fi cará em dependência indicada pela 
coordenação do certame e será responsável pela guarda do bebê. 
 26.2.  Caso não haja a presença de acompanhante responsável, a candidata não reali-
zará a respectiva etapa do Processo Seletivo, fi cando, automaticamente, excluída do 
certame. 
 26.3.  O acompanhante responsável pela criança também deverá permanecer no local 
designado pela Coordenação, e se submeterá às normas e orientações da equipe de 
fi scalização, inclusive no tocante ao uso de equipamento eletrônico e celular. 
 26.4.  Não haverá compensação do período utilizado para a amamentação no tempo 
de duração de prova. 
 27.  Durante a realização das etapas do certame, o candidato que desejar ir ao ba-
nheiro solicitará ao fi scal da sala sua saída e este designará um fi scal volante para 
acompanhá-lo no deslocamento, devendo o candidato manter-se em silêncio durante 
todo o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário e depois da utilização deste, 
ser submetido à revista por meio de detector de metais.
 28.  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 Processo Seletivo. 
 28.1.  O Caderno de Questões será disponibilizado no site www.caipimes.com.br , na 
página do Processo Seletivo, mediante identifi cação do candidato pelo seu número de 
inscrição e CPF, durante o período reservado para interposição de recurso.

 Capítulo VII 
 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROVAS E DOS TÍTULOS  
 Seção I - 1ª Etapa do Processo Seletivo: Prova Objetiva  
 1.  A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, tendo cará-
ter eliminatório e classifi catório.
 2.  O caráter eliminatório da prova objetiva terá como critério a obtenção de  nota mí-
nima  igual a 50 (cinquenta) pontos.
 3.  Os Candidatos que obtiverem nota igual ou superior à nota mínima (50 pontos) nas 
provas objetivas poderão participar da Segunda Fase do Processo Seletivo: análise de 
Títulos.

 Seção II - 2ª Etapa do Processo Seletivo: Avaliação de Títulos - Pontos Extras  
 1.Dos Pontos Extras: 

 1.  A entrega dos documentos referentes a títulos será realizada no Posto de Recebi-
mento e Informação do Processo Seletivo instalado na FUMEC/CEPROCAMP - AV. 
20 de Novembro, 145 - Centro - Campinas - SP,  ou , via SEDEX para o endereço 
Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS, na Coordenadoria de Apoio 
a Instituições Públicas - CAIP, Avenida Goiás, 3400 - Bairro Barcelona - São Caetano 
do Sul - CEP 09550-051, identifi cando no anverso do envelope: "Processo Seletivo 
FUMEC/CEPROCAMP - Documentos referentes a Títulos" em período e horário a 
serem determinados por edital específi co de convocação.
 1.1  Na hipótese de entrega pessoal da documentação, a mesma deverá ser entregue em 
forma de cópias autenticadas ou acompanhadas dos respectivos originais para auten-
ticação no local de recepção.
  1.2 Na hipótese da documentação ser enviada via SEDEX a mesma deverá ser entre-
gue em forma de cópias autenticadas.
 2.  A convocação para apresentação dos documentos referentes a títulos será decorren-
te da lista de candidatos classifi cados pelo critério de Nota Mínima.
 3.  A convocação para apresentação dos documentos referentes a títulos será publicada 
no Diário Ofi cial do Município de Campinas e no site www.caipimes.com.br .
 4.  Somente serão pontuados os títulos que se referirem expressamente à área de atu-
ação da função para o qual o candidato se inscreveu. Todos os documentos que não 
atenderem a essa determinação serão desprezados.
 5.  A Banca Examinadora, obedecidos aos critérios referentes a interposição de recur-
sos deste Edital, é a última instância responsável pelo exame e pontuação da documen-
tação referente a títulos, não cabendo recurso do recurso.
 6.  A avaliação dos títulos não será cumulativa, atribuindo-se ao candidato a maior 
pontuação referente ao título de maior valor, desprezando-se os demais.
 7.  O critério de pontuação dos títulos não será cumulativo, conforme segue:
 7.1.  Especialização no Eixo, objeto da inscrição, com no mínimo 360 horas, acom-
panhado do histórico escolar, reconhecido por Instituição de Ensino Superior: 1 (um) 
ponto por certifi cado, no máximo 3 (três) certifi cados, totalizando 3 pontos.
 7.2.  Mestrado no Eixo objeto da inscrição ou Mestrado na área da Educação: 4 pontos. 
 7.3.  Doutorado no Eixo objeto da inscrição ou Doutorado na área da Educação: 5 
pontos. 
 7.4.  Experiência Profi ssional Docente e/ou Experiência Profi ssional Empresarial no 
Eixo, objeto da inscrição, não utilizada para a inscrição em outro Eixo.
 7.4.1.  A Experiência Profi ssional Docente e/ou Experiência Profi ssional Empresarial 
em regime Celetista, deverá ser devidamente comprovada através de cópia da carteira 
profi ssional acompanhada de declaração em papel timbrado com a descrição da ativi-
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dade/ função desempenhada, devidamente assinada pela pessoa responsável quando 
a função em carteira não for especifi cada: 0,25 pontos por mês, com data de início e 
término, conforme registrado na carteira profi ssional, totalizando no máximo 15 pon-
tos para experiência Profi ssional Docente e 15 pontos para Experiência Empresarial.
 7.4.2.  A Experiência Profi ssional Docente em regime estatutário deverá ser devi-
damente comprovada através de declaração em papel timbrado com a descrição da 
atividade/ função desempenhada, devidamente assinada e com o carimbo da pessoa 
responsável: 0,25 pontos por mês, com data de início e término, totalizando no má-
ximo 15 pontos.
 7.5.  Não será considerado tempo concomitante na Experiência Profi ssional da mesma 
natureza
 7.6.  Não será computado como Experiência Profi ssional Docente e/ou Experiência 
Profi ssional Empresarial o tempo de estágio de qualquer natureza, de monitoria, de 
bolsa de estudo ou prestação de serviço como voluntário.
 7.7.  Não será computado para pontuação o tempo de Experiência Profi ssional Docente 
e/ou Experiência Profi ssional Empresarial ou Mestrado ou Doutorado ou Especializa-
ção utilizado para inscrição. 
 8.  Os candidatos inscritos em mais de um EIXO/FAIXA, deverão apresentar seus Tí-
tulos e Experiência Profi ssional Docente e/ou Experiência Profi ssional Empresarial de 
forma separada conforme o número de inscrição por EIXO/FAIXA. 
 CAPÍTULO VIII 
 DA CLASSIFICAÇÃO  
 1 . São critérios para classifi cação dos candidatos:
 1.1.  A nota obtida na prova objetiva conforme Seção I - Capítulo VII - DO CRITÉRIO 
DE JULGAMENTO DAS PROVAS E DOS TÍTULOS.
 1.2.  A titulação compreendida como: Diplomas e Experiência Profi ssional Docente e/
ou Experiência Profi ssional Empresarial no Eixo, objeto da inscrição, citadas na Seção 
II, do Capítulo VII - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DE PROVAS E TÍTULOS. 
 2.  Os candidatos serão classifi cados conforme sua opção de inscrição no Eixo, objeto 
da inscrição, considerando as seguintes faixas conforme o nível de escolaridade de-
clarada pelo candidato.
 2.1 .  FAIXA I  - Candidato portador de Diploma de Nível Superior no Eixo, objeto da 
inscrição;
 2.2 .  FAIXA II  - Candidato portador de Diploma de Nível Superior em outro Eixo, 
desde que tenha ou Especialização ou Mestrado ou Doutorado ou Experiência Profi s-
sional Docente e/ou Experiência Profi ssional Empresarial no eixo objeto da inscrição. 
Na Experiência Profi ssional Docente e/ou Experiência Profi ssional Empresarial será 
considerado no mínino 6 (seis) meses contínuos, no Eixo, objeto da inscrição. 
 2.3. FAIXA III  - Candidato portador de Diploma de Técnico de Nível Médio no Eixo, 
objeto da inscrição;
 2.4.  FAIXA IV  - Candidato portador de Certifi cado de Conclusão de Ensino Médio, 
desde que tenha Experiência Profi ssional Docente e/ou Experiência Profi ssional Em-
presarial no eixo, objeto da inscrição. Na Experiência Profi ssional Docente e/ou Expe-
riência Profi ssional Empresarial será considerado no mínino 6 (seis) meses contínuos, 
no Eixo, objeto da inscrição. 
 3.  Se houver empate, serão usados os seguintes critérios:
 3.1.  data de nascimento, prevalecendo o candidato de maior idade, nos termos do 
parágrafo único, do art. 27 da Lei n° 10741/2003 do Estatuto do Idoso.
 3.2.  maior pontuação na prova objetiva.
 3.3.  totalidade da pontuação obtida no conjunto das Experiência Profi ssional Docente 
e Experiência Profi ssional Empresarial no Eixo objeto de inscrição.
 4.  Os candidatos serão classifi cados por Eixo e por Faixa em ordem decrescente de 
pontuação.
 5.  O resultado da 1ª classifi cação será publicado no site www.caipimes.com.br e no 
DOM.
  6. A inscrição feita no Eixo/ faixa errada, implicará na eliminação do candidato no 
respectivo.
 Capítulo   IX 
 DO RECURSO 
 1.  Será admitido recurso quanto à realização das provas, gabarito das provas objeti-
vas e do resultado fi nal do Processo Seletivo e da isenção do pagamento da taxa de 
inscrição.
 2.  Os recursos deverão ser interpostos nos seguintes prazos:
 I.  2 (dois) dias úteis da data da publicação das listas dos candidatos inscritos
 II.  1 (um) dia útil da data da realização das provas
 III.  2 (dois) dias úteis da data da divulgação no site www.caipimes.com.br , do ga-
barito
 IV.  2 (dois) dias úteis da data da divulgação no site www.caipimes.com.br do resultado 
fi nal preliminar do Processo Seletivo
 2.1.  O prazo de interposição de recurso será contado tendo como termo inicial o 1° dia 
útil subsequente do evento que lhe deu origem.
 2.2 . No caso de interposição de recursos referente às questões da prova objetiva, o 
candidato deverá formular 1 (um) recurso para cada questão contestada.
 2.3.  Havendo mais de uma questão contestada em um único recurso, será considerada 
apenas a primeira, desprezando-se as demais.
 3.  Todos os recursos poderão ser protocolados, pelo próprio candidato, na FUMEC/
CEPROCAMP - Centro de Educação Profi ssional de Campinas Prefeito " Antônio da 
Costa Santos", localizado na Av. 20 de Novembro, 145 - Centro - Campinas - SP, em 
formulário próprio cedido no local, das 9h às 12h e das 13h às 16h, obedecidos os 
períodos constantes do item 2 deste Capítulo.
 4.  O recurso deverá conter as seguintes especifi cações:
  a) nome do candidato;
  b) número de inscrição;
  c) número do documento de identidade;
  d) nome do EIXO/FAIXA para a qual se inscreveu, bem como o respectivo código;
  e) número do edital do Processo Seletivo;
  f) endereço completo;
  g) a fundamentação ou o embasamento, com as devidas razões do recurso;
 5.  Não será aceito recurso interposto por e-mail, correio, fac-símile (fax), telex, e-
-mail, telegrama ou outro meio que não o especifi cado neste Edital.
 6.  Não serão apreciados os recursos que forem apresentados:
 6.1.  em desacordo com as especifi cações contidas neste capítulo;
 6.2.  fora do prazo estabelecido;
 6.3.  sem fundamentação lógica e consistente;
 6.4.  com argumentação idêntica a outros recursos anteriormente interpostos pelo mes-
mo candidato.
 6.5.  com mais de uma questão contestada em um único documento. Deverá ser elabo-
rada uma contestação de questão por recurso.
 7.  A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em 

suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
 7.1.  No caso de provimento do recurso interposto dentro das especifi cações, este po-
derá, eventualmente, alterar a nota/classifi cação inicial obtida pelo candidato para 
uma nota/classifi cação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a inabilitação ou 
desclassifi cação do candidato que não obtiver nota mínima exigida para habilitação 
ou classifi cação.
 8.  O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão (ões) eventualmente anulada(s) será(ão) 
atribuído(s) a todos os candidatos presentes à respectiva prova independentemente de 
interposição de recurso.
 9.  A decisão do recurso será dada ao conhecimento do candidato requerente, na FU-
MEC/CEPROCAMP, localizado na Av. 20 de Novembro, 145 - Centro - Campinas 
- SP e apenas publicada a decisão deferido/indeferido em DOM e no site www.caipi-
mes.com.br
 9.1 . A resposta ao recurso impetrado estará à disposição do candidato na FUMEC/
CEPROCAMP até data de homologação do Processo Seletivo.
 10.  Não serão aceitas vistas de provas, revisão de recurso ou recurso de gabarito fi nal 
defi nitivo.
 CAPÍTULO X 
 DA ATRIBUIÇÃO 

 1.  O candidato será convocado para a atribuição de turmas dos Cursos de Formação 
Inicial e Continuada de Trabalhadores ou Qualifi cação Profi ssional e/ou dos Com-
ponentes Curriculares dos Cursos Técnicos mantidos pela FUMEC/CEPROCAMP 
por COMUNICADO publicado em Diário Ofi cial do Município, em data e horário 
determinados, conforme sua classifi cação no Processo Seletivo, no(s) Eixo(s), objeto 
de inscrição.
 2.  No ato da atribuição o candidato deverá:
 2.1.  Apresentar original e entregar cópia simples dos documentos: RG, CPF e Títulos 
utilizados no ato da Inscrição.
 2.2.  Declarar no ato da atribuição sua situação de acúmulo de cargo ou função em 
órgão público Federal, Estadual ou Municipal. 
 2.3.  A acumulação remunerada de 2 (dois) cargos ou funções públicas, nos termos 
do artigo 37 da Constituição Federal e Resolução SME/SMRH 01/2009 poderá ser 
exercida desde que o somatório das cargas horárias dos cargos/funções, não exceda o 
limite de 64 horas e haja compatibilidade de horários, consideradas também as horas 
destinadas a reunião pedagógica.
 3.  No ato da atribuição, o candidato não poderá estar em Licença para Tratamento de 
Saúde.
 4.  Será considerado desistente de cada sessão de atribuição o candidato que:
 4.1.  Não comparecer à convocação publicada no Diário Ofi cial do Município.
 4.2.  Comparecer no ato da atribuição e declinar de seu direito de escolha.
 5.  As atribuições de aulas serão iniciadas obrigatoriamente pelos candidatos classifi ca-
dos na FAIXA I e subsequentemente as demais FAIXAS.
 6.  A FUMEC/CEPROCAMP, sempre que necessário durante o período letivo rea-
lizará atribuições internas, convocando os professores já contratados pela FUMEC/
CEPROCAMP, que poderão ampliar a carga horária, no máximo até 45 horas/aula 
semanais, tendo como opção de escolha os cursos de Formação Inicial e Continuada 
de Trabalhadores ou Qualifi cação Profi ssional e/ou Componentes Curriculares dos 
Cursos Técnicos.
 7.  Nos termos da legislação vigente, será convocado, por EIXO/FAIXA, o primeiro 
candidato classifi cado na lista Geral de Classifi cação Final, seguido do primeiro can-
didato classifi cado na lista de Classifi cação de Candidatos Defi cientes, seguindo-se, 
de forma alternativa, até que se esgote a lista de candidatos defi cientes para seguimen-
to da convocação unicamente pela lista de Classifi cação Final.

 Capítulo XI 
 DA CONTRATAÇÃO 

 1.  Após a atribuição, o candidato será contratado mediante as exigências legais da 
C.L.T. e normas estabelecidas pela FUMEC e constantes do contrato de trabalho.
 1.1.  O valor da hora/aula será de R$30,00 para as Faixas I e II e R$      25,00 para as 
Faixas III e IV. 
 2.  Previamente à contratação, o candidato deverá apresentar Laudo Médico Admis-
sional.
 3  .  Após a contratação, o candidato deverá iniciar suas atividades no local de trabalho 
conforme determinação da FUMEC/CEPROCAMP.
 4.  O não cumprimento dos prazos estabelecidos ao candidato pela FUMEC/CEPRO-
CAMP, para a contratação, implicará em perda dos direitos legais decorrentes do Pro-
cesso Seletivo.
 5.  Em cumprimento à Constituição Federal, o candidato não poderá perceber remune-
ração superior ao subsídio mensal do Prefeito Municipal.
 6.  O candidato contratado em regime da C.L.T. precisará respeitar o limite mínimo 
de 11 (onze) horas de descanso entre a última jornada do dia e a primeira jornada do 
dia seguinte, de acordo com o artigo 66, quando se tratar da mesma fonte pagadora.
 7.  De acordo com a legislação vigente, 5% (cinco por cento) dos empregos existentes 
serão destinados a portadores de necessidades especiais compatíveis com o exercício 
das atividades do emprego. 
 7.1.  Para cálculo do número de empregos, nos termos deste item, serão desprezadas 
as frações inferiores a 0,5 (cinco décimos) e serão listados, em lista especial de candi-
datos defi cientes, aqueles que, concomitantemente, possam ser incluídos no limite de 
5% da lista geral de candidatos classifi cados por EIXO/FAIXA e tenham obtido a Nota 
Mínima de 50,00 (cinquenta) pontos na Prova Objetiva. 
 7.2.  Não havendo candidato aprovado para o atendimento previsto neste item, as aulas 
serão atribuídas aos candidatos não portadores de necessidades especiais.
 7.3.  Serão publicadas duas listas de Classifi cação Final por EIXO/FAIXA, sendo a 
primeira com a Classifi cação de todos os candidatos aprovados e a segunda exclusiva-
mente com os candidatos aprovados pelo critério de NOTA MÍNIMA cujas inscrições 
na categoria de defi ciente tenham sido deferidas.
 8.  A FUMEC/CEPROCAMP acompanhará e avaliará permanentemente o desempe-
nho pedagógico e a postura profi ssional do candidato contratado, fazendo registros e 
encaminhamentos ao órgão competente para as medidas cabíveis.
 8.1.  O candidato deverá participar dos Conselhos de Módulo e reuniões pedagógicas 
que serão realizados pela FUMEC/CEPROCAMP. 
 9.  O Professor contratado obriga-se a estar ciente e declara expressa e tacitamente 
anuir aos termos do Projeto Pedagógico, Regimento Escolar, normas relacionadas à 
FUMEC/CEPROCAMP e demais legislações pertinentes.

 Capítulo XII 
 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 1.  Para efeitos de comprovação, somente serão válidos Diplomas de Cursos registra-



19Campinas, quinta-feira, 28 de fevereiro de 2013 Diário Ofi cial do Município de Campinas

dos em órgãos competentes até a data da Atribuição, convocada por meio de Comuni-
cado publicado em D.O.M. 
 2.  De acordo com a LDB (Lei de Diretrizes e Bases) nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, artigo 48, parágrafos 2º e 3º, o candidato com diplomas de Graduação, diplo-
mas de Mestrado, Doutorado e Cursos de Pós-Graduação expedidos por universidades 
estrangeiras deverão revalidar seus diplomas em universidades públicas que tenham 
curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais 
de reciprocidade/ou equiparação.
 3.  Fica vedada atribuição de aulas no semestre vigente ao candidato que tenha de-
sistido total ou parcialmente de suas aulas, exceto ao professor que assuma projetos 
pedagógicos da FUMEC/CEPROCAMP.
 4.  Fica vedada a troca entre os docentes de turmas ou componentes curriculares de 
aulas atribuídas nas sessões ofi ciais de atribuição de aula, qualquer que seja o motivo 
alegado, sem análise prévia e parecer da comissão de atribuição de aulas da FUMEC/
CEPROCAMP.
 5.  Os casos de atribuição de aulas, não previstos neste Edital serão resolvidos pela 
Comissão de atribuição de aulas à luz da legislação vigente.
 6.  Caberá à Comissão de Atribuição de Aulas defi nir o cronograma e as etapas de 
atribuição de aulas, horário, cursos e/ou componentes Curriculares a serem ofereci-
dos para docência e expedir orientações complementares para atribuição de aula no 
período letivo.
 7.  O Processo Seletivo terá validade por 1 ano, podendo ser prorrogado por igual 
período.
 

 Campinas, 26 de fevereiro de 2013 
      SOLANGE VILLON KOHN PELICER  

 Secretária Municipal De Educação E Presidente Da FUMEC 
 ANEXO I
  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

 TEMÁRIO - CONHECIMENTOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO 
 Temário: 
  A educação      escolar - atuais tendências e demandas.Concepção de Currículo      Integrado.Concepções de      Ava-
liação do processo ensino/aprendizagem como práticas formadoras      (avaliação diagnóstica, avaliação formativa, 
avaliação processual).A construção de      uma escola democrática e inclusiva que garanta o acesso, a permanência e      
as aprendizagens efetivas, signifi cativas e relevantes.A qualidade      social da educação escolar e a educação para 
a diversidade numa      perspectiva multicultural.Práticas      docentes baseadas na metodologia da ação-refl exão-
-ação e que, de forma      diversifi cada, atendam às necessidades educacionais dos alunos      proporcionando uma 
aprendizagem efetiva.      Concepções e      práticas escolares: Projeto Político-Pedagógico, Plano de Curso, Plano 
de      Ensino, o Plano de Aula.   Bibliografia Sugerida: 
  - FREIRE, Paulo. A Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro - Editora Paz
  - HOFFMANN, Jussara - Avaliação Mediadora - Editora Mediação - 2000
  - IMBERNÓN F. (Org.) - A Educação no século XXI - Artmed 2000
  - MANTOAN, Maria Tereza Eglér. Pensando e Fazendo Educação de Qualidade São Paulo, Moderna, 2001.
  - MORALES, Pedro. Avaliação Escolar: o que é, como se faz, Edições Loyola, 2003.
  - MOREIRA, Antônio Flávio B. (Org.) - Currículo - Questões atuais - Papirus Editora.
  - PERRENOUD, Philippe. "10 novas competências para ensinar". Porto Alegre. Artmed.
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 TEMÁRIO - CONHECIMENTOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL   
 Temário: 
  Concepção sobre      a Educação Profi ssional na sociedade contemporânea.Representações e      concepções sobre 
a formação profi ssional de Nível Técnico e Tecnológico. O      desenvolvimento de competências sociais, pessoais 
e políticas na Educação      Profi ssional.A Educação      Profi ssional de Nível Técnico.Concepções e      Princípios 
docentes para o exercício da Educação Profi ssional.Respeito aos      valores éticos, políticos e estéticos na formação 
profi ssional.Organização da      educação profi ssional de Nível Técnico.Diretrizes      Curriculares Nacionais para 
a formação profi ssional de nível técnico.   
 Bibliografia Sugerida: 
  BRASIL. CNE/CEB. Parecer nº 16, de 5 de outubro de 1999. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Profi ssional de Nível Técnico. 

  BRASIL. MEC. Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Profi ssional de Nível Técnico. Brasília: MEC, 
2000.

  Decreto 5154/2004 - Regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional e dá outras providências.

  Diretrizes Curriculares Nacionais Para a Educação Profi ssional Técnica de Nível Médio Em Debate. 

  LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96 - Capítulos III - DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICA (Redação dada pela Lei nº 11.741, de 2008)

 BERGER, Ruy Leite. Educação profissional no Brasil: novos rumos. In  OEI: 50 anos de cooperação nº20 
Disponível em:  www.rieoei.org/rie20a03.htm 

  MOURA, Dante Henrique. A formação de docentes para a educação profi ssional e tecnológica. In: Revista 
Brasileira de Educação Profi ssional e Tecnológica. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf3/
rev_brasileira.pdf

 Parecer CNE/CEB nº 16/99. - T rata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profi ssional de Nível 
Técnico.

 Parecer CNE/CEB nº 39/2004. -  Aplicação do Decreto nº 5.154/2004 na Educação Profi ssional Técnica de nível 
médio e no Ensino Médio.

 Parecer CNE/CES nº 277/2006, aprovado em 7 de dezembro de 2006 -  
 Nova forma de organização da Educação Profi ssional e Tecnológica de graduação.

  Políticas Públicas Para A Educação Profi ssional E Tecnológica - Proposta em Discussão. Brasília, abril/ 2004. 
Disponível em: 
  http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/p_publicas.pdf

  Resolução Nº 1, de 3 de fevereiro de 2005 - Atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais defi nidas pelo Conselho 
Nacional de Educação para o Ensino Médio e para a Educação Profi ssional Técnica de nível médio às disposições 
do Decreto nº 5.154/2004.

 Resolução CNE/CEB nº 04/99.  - Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profi ssional de 
Nível Técnico.

  Resolução nº 4, de 8 de dezembro de 1999. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profi s-
sional de Nível Técnico. 

  ·  PORTUGUÊS:  Interpretação de texto. Acentuação gráfi ca. Ortografi a. Divisão silábica. Pontuação. Adjetivos 
e substantivos (fl exão). Verbos (tempos, modos e vozes). Pronome (emprego e colocação). Crase. Concordância 
verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Estrutura e formação das palavras. Sintaxe: termos essenciais, inte-
grantes e acessórios da oração. Signifi cação das palavras: sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos. 
  
 MATEMÁTICA 
  Matemática fi nanceira. Noções de estatística. Gráfi cos e tabelas. Regra de 3 simples e composta. Juros simples e 
composto, porcentagem, razão, proporção, desconto simples, desconto composto.

  ·  RACIOCÍNIO LÓGICO -  
  · Raciocínio lógico-matemático: Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou even-
tos 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, discrimina-

ção de elementos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma 
válida, a conclusões determinadas.

 NOÇÕES DE ÉTICA E CIDADANIA 
  Os 3 poderes. Artigo 5º da Constituição Federal do Brasil. Ética.O Serviço Público e Privado.Relações Humanas. 
Inclusão Social. Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso.

  ·  ATUALIDADES 
  · Elementos de política brasileira. Descobertas e inovações científi cas na atualidade e seus impactos na sociedade 
contemporânea. Meio ambiente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e aspectos globais. Pa-
norama nacional contemporâneo. Panorama da economia nacional. O cotidiano brasileiro. Campinas: Desenvolvi-
mento Humano(IDHM). Desenvolvimento Econômico da Região Metropolitana de Campinas. Cidade Sustentável.

 NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
  ·  MS-Windows 7:  conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, ma-
nipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos 
MS-Offi ce 2010 .  
  ·  MS-Word 2010:  estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fon-
tes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, 
legendas, índices, inserção de objetos, campos pré-defi nidos, caixas de texto.
  ·  MS-Excel 2010:  estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráfi cos, elabora-
ção de tabelas e gráfi cos, uso de formulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos pré-defi nidos, 
controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classifi cação de dados.
  ·  Correio Eletrônico:  uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos.
  ·  Internet:  navegação internet, conceito de URL, links, sites, busca e impressão de páginas.
  
 CONHECIMENTOS GERAIS 
  Noções básicas de Economia. Administração: Planejamento .Administração do Tempo . Relações Humanas Cor-
porativas (Confl itos). Trabalho em Equipe. Liderança.  Tecnologia. Motivação. Responsabilidade Social. Noções 
de Segurança do Trabalho. Importância da Saúde do Trabalhador. Empreendedorismo Pessoal.

  ANEXO II
  ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO DOCENTE

  As atribuições da função docente que estão previstas no Regimento Escolar da FUMEC/CEPROCAMP, seguem 
na íntegra:
 CAPITULO V - DO CORPO DOCENTE 
  ARTIGO 31 - O Corpo Docente é constituído por todos os docentes que atuam na FUMEC/CEPROCAMP e tem 
as seguintes atribuições:
  I - planejar, coordenar, executar e avaliar as atividades de ensino-aprendizagem, possibilitando o desenvolvimento 
integral do aluno, II - registrar as atividades e os projetos desenvolvidos no processo ensino-aprendizagem,
  bem como as visitas externas realizadas;
  III - dialogar com os profi ssionais envolvidos no processo ensino-aprendizagem sobre as práticas docentes coti-
dianas a fi m de garantir integração dos componentes curriculares;
  IV - estar atento aos ambientes e materiais utilizados no desenvolvimento das atividades, reservando e separando-
-os antecipadamente; zelando pelo uso adequado e pela conservação;
  V - participar de eventos, reuniões pedagógicas e dos Conselhos de Módulo;
  VI - participar de cursos, palestras, encontros e afi ns buscando num processo de formação continuada o aprimo-
ramento de seu desenvolvimento profi ssional e ampliação de seu conhecimento;
  VII - entregar dentro dos prazos estabelecidos todos os documentos e registros como: plano de ensino do compo-
nente curricular, diários de classe, avaliações dos alunos e resultados fi nais da avaliação;
  VIII - responsabilizar-se pelo registro da frequência do aluno, comunicando qualquer irregularidade ao núcleo 
de coordenação pedagógica;
  IX - informar ao aluno o andamento de seu aproveitamento escolar e assiduidade, assim como os resultados 
obtidos nas avaliações realizadas;
  X - comprometer-se com o trabalho, respeitar as normas e relacionar-se bem com a equipe;
  XI - trabalhar de acordo com a proposta pedagógica da FUMEC/CEPROCAMP e as diretrizes educacionais da 
Mantenedora;
  XII - possibilitar a construção da autonomia, cooperação, criatividade e responsabilidade dos alunos, promovendo 
um ambiente que favoreça o aprendizado;
  XII - promover atividades de recuperação contínua e paralela aos alunos, visando estratégias diferenciadas de 
ensino-aprendizagem;
  XIV - promover ações educativas visando a preservação do meio ambiente e do patrimônio público;
  XV - promover atividades para os alunos de compensação de ausências, nos termos defi nidos nas normas regi-
mentais e em regime de exercícios domiciliares.
  XVI - proceder à reposição de conteúdos, carga horária e/ou dias letivos, a fi m de cumprir o calendário escolar, 
quando necessário;
  Parágrafo único - Os professores de Educação Especial têm as seguintes atribuições complementares:
  I - colaborar com os demais professores na sondagem e verifi cação de necessidades educativas específi cas e na 
organização e incremento dos apoios educativos adequados;
  II - utilizar diversas estratégias e métodos educativos de forma a promover o desenvolvimento e a aprendizagem 
dos alunos;
  III - colaborar com o núcleo de coordenação pedagógica e orientação de área e com os Professores na gestão 
fl exível dos currículos e na sua adequação às capacidades e interesses dos alunos;
 

   

 COMUNICADO FUMEC/CEPROCAMP Nº 07/2013 
 A Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no uso 
das atribuições do seu cargo,  COMUNICA  que, no dia e no horário estabelecido no 
Anexo Único, será realizada no  CEPROCAMP , localizado na Av. 20 de novembro 
n.º 145, Centro, Campinas, a  Sessão de Atribuição  deComponentes Curriculares dos 
Cursos Técnicos conforme EDITAL FUMEC/CEPROCAMP Nº 05/2010, publicado 
em Diário Ofi cial do Município de 17 de dezembro de 2010, prorrogado conforme 
publicação em Diário Ofi cial do Município de 25 de novembro de 2011.  
 1 . Ficam  CONVOCADOS  os candidatos inscritos no EIXO abaixo relacionado, clas-
sifi cados no Processo Seletivo para Formação de Cadastro, para interessados em mi-
nistrar atividades docentes nos Componentes Curriculares dos Cursos Técnicos, clas-
sifi cados conforme COMUNICADO FUMEC/CEPROCAMP Nº 25/2011, publicado 
no Diário Ofi cial do Município de 14 de junho de 2011, para a Sessão de Atribuição 
dos Componentes Curriculares dos Cursos Técnicos, obedecendo rigorosamente à or-
dem de classifi cação no EIXO.
 2 . O candidato poderá utilizar até 10 minutos para realizar sua escolha.
 3.  No ato da atribuição, o candidato deverá:
 3.1  apresentar e entregar cópia dos documentos: RG, CPF e a carteira do Conselho 
Regional de sua Categoria quando houver.
 3.2  declarar no ato da atribuição sua situação de acúmulo de cargo ou função em órgão 
público Federal, Estadual ou Municipal.
 4.  A jornada máxima para atribuição será de 40horas semanais.
 5.  O candidato não poderá estar em Licença para Tratamento de Saúde
 6.  Serão atribuídos Componentes Curriculares dos Cursos Técnicos, por procuração 
simples, sem registro em cartório, apresentando no ato da Atribuição, documento de 
identidade com foto do procurador e os documentos do candidato exigidos nos itens 
 3.1 e 3.2  do presente Comunicado.
 7.  O candidato assumirá total responsabilidade pela escolha realizada por seu procura-
dor, arcando com as consequências de eventuais erros de seu representante.
 8 . A sessão de atribuição será iniciada pelos candidatos classifi cados na FAIXA I e 
subsequentemente as demais FAIXAS.
 9.  Caso os Componentes Curriculares sejam atribuídos, a próxima sessão de atribuição 
será iniciada pelos candidatos classifi cados na FAIXA I e subsequentemente as demais 
FAIXAS.
 10.  Se os Componentes Curriculares, não forem atribuídos, a próxima atribuição será 
iniciada a partir do primeiro classifi cado na FAIXA I e subsequentemente as demais 
FAIXAS.
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 11.  Será vetada a atribuição por fax, correio ou outro meio de comunicação.
 12.  Será considerado desistente da Sessão de Atribuição o candidato que:
 12.1  Nãocomparecer à Sessão de Atribuição publicada no Diário Ofi cial do Municí-
pio;
 12.2  Comparecer na Sessão de Atribuição e declinar de seu direito de escolha.
 13.  O candidato no ato da atribuição declarará ciência do Edital 05/2010.
 14 . Fica vetada a troca ou desistência de turmas assumidas nas sessões de atribuições 
realizadas anteriormente.
 15.  O candidato que faltar a 2 (duas) reuniões pedagógicas consecutivas ou interpo-
ladas e ao Conselho de Módulo, convocados pela escola, exceto se estiver a serviço 
do CEPROCAMP, fi cará impedido de concorrer à atribuição de aula no decorrer do 
período letivo.
 

 Campinas, 25 de fevereiro de 2013 
      SOLANGE VILLON KOHN PELICER  

 Secretária Municipal De Educação E Presidente Da FUMEC 

DATA HORÁ-
RIO

EIXOS C/HORÁRIA
PERÍODO

01/03 9H VI – AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA – SEGURANÇA

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 
COMPONENTE CURRICULAR-  PROJETO EXPERIMENTAL 
EM SANEAMENTO

COMPONENTE CURRICULAR – DESENHO TÉCNICO E 
TOPOGRAFIA

50H/A - M

45H/A - N

  

 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA 
  SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E 

MOBILIDADE REDUZIDA 

 CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 ATOS DO CONSELHO 
   O Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Defi ciência - CMPD no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei 10.316 de 09 de novembro de 1999, que dispõe sobre 
sua criação, alterada pela Lei 13.052 de 29 de agosto de 2007, comunica que na reu-
nião ordinária do dia 20 de fevereiro de 2013, realizada na Casa dos Conselhos, sito 
a Rua Ferreira Penteado, 1331, houve mudanças na composição da diretoria. A nova 
diretoria passa a ser formada pelos seguintes conselheiros:

  Presidente - Devanir de Lima
  Vice Presidente - Mauro de Freitas
  1ª Secretária - Maria Cristina Von Zuben de Arruda Camargo
  2ª Secretária - Juliana Aparecida Vieira da Silva 

  DEVANIR DE LIMA 
  PRESIDENTE DO CMPD 

 

 SECRETARIA DE FINANÇAS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 

 SETOR DE ITBI 
 NOTIFICAÇÃO 

 Protocolado: 2013-10-3355
Interessado: 7º Tabelião de Notas de Campinas- SP
Assunto: ITBI  Retifi cação 
De acordo com a Lei Municipal 13.104/2007, artigos 20, 21, 22 e 23, e Instrução 
Normativa  DRI/DRM  1/2003, fi ca o contribuinte notifi cado a apresentar, mediante 
protocolo, no prazo de 15 (Quinze) dias, na Prefeitura Municipal de Campinas, situa-
da na Avenida Anchieta, 200  Protocolo Geral  Guichê 1, no térreo,  Documento que 
comprove  que o código cartográfi co a ser retifi cado pertence a esta unidade ou que 
comprove que o apartamento pertence ao Bloco C, pois a matrícula apresentada  não 
faz menção a esses dados.  
 

 Campinas, 29 de janeiro de 2013 
 CARMEM LÚCIA DA SILVEIRA GURIAN 

 AGENTE FISCAL TRIBUTÁRIO 
   

 COORDENADORIA  SETORIAL  DE  FISCALIZAÇÃO  
IMOBILIARIA 

  Protocolo: 2011-11-12084 
 Interessado(a): MANUEL ALEXANDRE  RIBEIRO  FERNANDES 
 Cartográfico: 5213.6352.0615.00000 
  Comunicamos que fi ca o interessado notifi cado(a) a sanear processo em referência, 
no prazo de 15 dias da data desta publicação, juntando os seguintes documentos:  
  - Cópias das certidões de matrículas atualizadas  (emitida nos últimos 360 dias)  ex-
pedida pelo cartório de registro a que jurisdicionado o imóvel,  referente a subdivisão 
do lote     029 com 1.767,00 m²  QUARTEIRÃO 05514 QUADRA W nos seguintes 
lotes:  lote 029 com 350,00 m²,     LOTE 029 A  com 372,00 m², LOTE 029 B com 
276,00 m²,  LOTE  029 C  com  254,59 m², LOTE 029 D com 256,22 m²  e  LOTE 
029 E   com  258,19 m²;  NOS TERMOS  DO ART. 21 DA   LEI   11.111/01.  
  Obs.: tal solicitação se faz necessária tendo em vista a divergência entre os dados do 
requerente e os dados constantes do cadastro imobiliário municipal.
  O atendimento da notifi cação, no prazo determinado, é condição indispensável ao 
conhecimento e análise do pedido formulado, cuja inobservância determina o seu res-
pectivo arquivamento.
  PROTOCOLIZAR OS DOCUMENTOS   MEDIANTE REQUERIMENTO NO 
PROTOCOLO GERAL TERREO GUICHE Nº 01.
 

 Campinas, 26 de fevereiro de 2013 
 SOLANGE  RAQUEL DO AMARAL GOLIA 

 AGENTE FISCAL  TRIBUTARIO 
   

 COORDENADORIA  SETORIAL  DE  FISCALIZAÇÃO  
IMOBILIARIA 

  Protocolo: 2011-11-04292 
 Interessado(a): BABAESKI  INCORPORAÇÕES  DE  EMPREENDIMENTOS  
IMOBILIARIOS   LTDA. 
 c.cartográficos:3423.2171.0244.00000   3423.2171.0229.01001 
 3423.2171.0216.00000   3423.2171.0204.00000  3423.2171.0071.00000 
 3423.2171.0059.00000    3423.2171.0048.00000   3423.2171.0026.00000   
   Comunicamos que fi ca o  interessado notifi cado(a) a sanear processo em referência, 
no prazo  de 15 dias da data desta publicação, juntando os seguintes  documentos:   
 Cópia   da Certidão de Matrícula Atualizada (emitida nos últimos 360   dias) expedida 
pelo cartório de registro a que jurisdicionado o   imóvel,  referente   a ANEXAÇÃO     
DOS   SEGUINTES    LOTES: LOTE  007  com 507,00 m², LOTE 006  com  580,00 
m²,  LOTE   A2 com 272,35 m2, LOTE B2 SUB com 250,00 m², LOTE B1 SUB  
com   250,00 m², LOTE A1  SUB  com 272,35 m², LOTE 016 com 265,10 m²,   
LOTE 016 A  com 265,20 m² e  LOTE  017  com 265,30 m²,  NO    SEGUINTE  
LOTE:  LOTE 016  com   2.927,30     m²  ;   NOS   TERMOS DO ART. 21 DA   LEI   
11.111/01.    
  Obs.: tal solicitação se faz necessária tendo em vista a divergência entre os dados do 
requerente e os dados constantes do cadastro imobiliário municipal.
  O atendimento da notifi cação, no prazo determinado, é condição indispensável ao 
conhecimento e análise do pedido formulado, cuja inobservância determina o seu 
respectivo arquivamento.PROTOCOLIZAR OS DOCUMENTOS   MEDIANTE RE-
QUERIMENTO NO PROTOCOLO GERAL TERREO GUICHE Nº 01.
 

 Campinas, 26 de fevereiro de 2013 
 SOLANGE  RAQUEL DO AMARAL GOLIA 

 AGENTE FISCAL  TRIBUTARIO 
   

 COORDENADORIA  SETORIAL  DE  FISCALIZAÇÃO  
IMOBILIARIA 

  Protocolo: 2012-11-03526 
 Interessado(a): EDSON  MARTINS 
 Cartográfico: 3344.52.50.0270.00000 
  Comunicamos que fi ca o interessado notifi cado(a) a sanear processo em referência, 
no prazo de 15 dias da data desta publicação, juntando os seguintes documentos:  
  - Cópias das certidões de matrículas atualizadas  (emitida nos últimos 360 dias)  ex-
pedida pelo cartório de registro a que jurisdicionado o imóvel,  referente a subdivisão 
do lote     019 com 300,00 m²  QUARTEIRÃO 04303 QUADRA 20 nos seguintes 
lotes:  lote 019 com 150,00 m²   e  LOTE 019 A   com  150,00 m²;  NOS TERMOS  DO 
ART. 21 DA   LEI   11.111/01.  
  Obs.: tal solicitação se faz necessária tendo em vista a divergência entre os dados do 
requerente e os dados constantes do cadastro imobiliário municipal.
  O atendimento da notifi cação, no prazo determinado, é condição indispensável ao 
conhecimento e análise do pedido formulado, cuja inobservância determina o seu res-
pectivo arquivamento.
  PROTOCOLIZAR OS DOCUMENTOS   MEDIANTE REQUERIMENTO NO 
PROTOCOLO GERAL TERREO GUICHE Nº 01.
 

 Campinas, 26 de fevereiro de 2013 
 SOLANGE  RAQUEL DO AMARAL GOLIA 

 AGENTE FISCAL  TRIBUTARIO 
   

 COORDENADORIA  SETORIAL  DE  FISCALIZAÇÃO  
IMOBILIARIA 

  
  Protocolo: 2011-11-04859 
 Interessado(a): CLAUDIA  PENALVA 
   Comunicamos que fi ca o  interessado notifi cado(a) a sanear processo em referência, 
no prazo  de 15 dias da data desta publicação, juntando os seguintes  documentos:   
 Cópia   da Certidão de Matrícula Atualizada (emitida nos últimos 360   dias) expe-
dida pelo cartório de registro a que jurisdicionado o   imóvel,  referente   a ANEXA-
ÇÃO     DOS SEGUINTES  LOTES: LOTE 006 com  314,00 m² e  LOTE  007  
com    314,00 m² QUARTEIRÃO  00486  no SEGUINTE LOTE : LOTE 006  com   
628,00  m²; NOS    TERMOS DO ART. 21 DA   LEI   11.111/01   
  Obs.: tal solicitação se faz necessária tendo em vista a divergência entre os dados do 
requerente e os dados constantes do cadastro imobiliário municipal.
  O atendimento da notifi cação, no prazo determinado, é condição indispensável ao 
conhecimento e análise do pedido formulado, cuja inobservância determina o seu 
respectivo arquivamento.PROTOCOLIZAR OS DOCUMENTOS   MEDIANTE RE-
QUERIMENTO NO PROTOCOLO GERAL TERREO GUICHE Nº 01.
 

 Campinas, 26 de fevereiro de 2013 
 SOLANGE  RAQUEL DO AMARAL GOLIA 

 AGENTE FISCAL  TRIBUTARIO 
   

 COORDENADORIA  SETORIAL  DE  FISCALIZAÇÃO  
IMOBILIARIA 

  
  Protocolo: 2010-11-09150 
 Interessado(a): ACORDE   EMPREENDIMENTO   E  PARTICIPAÇÕES   
LTDA. 
   Comunicamos que fi ca o  interessado notifi cado(a) a sanear processo em referência, 
no prazo  de 15 dias da data desta publicação, juntando os seguintes  documentos:   
 Cópia   da Certidão de Matrícula Atualizada (emitida nos últimos 360   dias) expe-
dida pelo cartório de registro a que jurisdicionado o   imóvel,  referente   a ANEXA-
ÇÃO     DOS SEGUINTES  LOTES: LOTE 017 com  255,35 m² e  LOTE  018  
com    252,20 m² QUARTEIRÃO  07394  no SEGUINTE LOTE : LOTE 018  com   
507,55  m²; NOS    TERMOS DO ART. 21 DA   LEI   11.111/01   
  Obs.: tal solicitação se faz necessária tendo em vista a divergência entre os dados do 
requerente e os dados constantes do cadastro imobiliário municipal.
  O atendimento da notifi cação, no prazo determinado, é condição indispensável ao 
conhecimento e análise do pedido formulado, cuja inobservância determina o seu 
respectivo arquivamento.PROTOCOLIZAR OS DOCUMENTOS   MEDIANTE RE-
QUERIMENTO NO PROTOCOLO GERAL TERREO GUICHE Nº 01.
 

 Campinas, 26 de fevereiro de 2013 
 SOLANGE  RAQUEL DO AMARAL GOLIA 

 AGENTE FISCAL  TRIBUTARIO 
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 COORDENADORIA   SETORIAL  DE  FISCALIZAÇÃO  
IMOBILIARIA 

  
  Protocolo: 2011-11-16.604 
 Interessado(a): LUCIANO   CONSOLIN  FILHO 
 C.CARTOGRÁFICOS:  3262.5384.0586.00000    3262.53.84.0570.00000 
   Comunicamos que fi ca o  interessado notifi cado(a) a sanear processo em referência, 
no prazo  de 15 dias da data desta publicação, juntando os seguintes  documentos:   
 Cópia   da Certidão de Matrícula Atualizada (emitida nos últimos 360   dias) expe-
dida pelo cartório de registro a que jurisdicionado o   imóvel,  referente   a ANEXA-
ÇÃO     DOS SEGUINTES  LOTES: LOTE 001 com  937,22 m² e  LOTE 002  com    
585,80 m² QUARTEIRÃO  10816 QUADRA   K   no SEGUINTE LOTE : LOTE   
001  com 1.523,02  m²; NOS    TERMOS DO ART. 21 DA   LEI   11.111/01   
  Obs.: tal solicitação se faz necessária tendo em vista a divergência entre os dados do 
requerente e os dados constantes do cadastro imobiliário municipal.
  O atendimento da notifi cação, no prazo determinado, é condição indispensável ao 
conhecimento e análise do pedido formulado, cuja inobservância determina o seu 
respectivo arquivamento.PROTOCOLIZAR OS DOCUMENTOS   MEDIANTE RE-
QUERIMENTO NO PROTOCOLO GERAL TERREO GUICHE Nº 01.
 

 Campinas, 26 de fevereiro de 2013 
 SOLANGE  RAQUEL DO AMARAL GOLIA 

 AGENTE FISCAL  TRIBUTARIO 
   

 IPTU / TAXAS IMOBILIÁRIAS - EXERCÍCIO 2013 
 Edital de Notifi cação do Lançamento referente Ordem de Serviço/SMF Nº 

001/2013 publicada no DOM em 24/01/2013, conforme inciso IV, do artigo 
21, combinado com o artigo 22 e artigo 23, ambos da Lei 13.104/2007 

  
ERRATA DA PUBLICAÇÃO NO DOM EM 27/02/2013:
 
 Onde se lê : O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS - 
DRI/SMF, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER (...), fi cando especialmente 
intimados a efetuar-lhes o pagamento na data de vencimento do dia  11/03/2012 , ou a 
oferecer impugnação até 01/04/2013, nos termos do art. 34 e art. 22, III, ambos da Lei 
nº 13.104, de 17 de outubro de 2007.

 Leia-se : O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS - 
DRI/SMF, no uso de  suas atribuições legais, FAZ SABER (...)  fi cando especialmente 
intimados a efetuar-lhes o pagamento na data de  vencimento do dia  11/03/2013 , ou a 
oferecer impugnação até 01/04/2013,  nos termos do art. 34 e art. 22, III, ambos da Lei 
nº 13.104, de 17 de  outubro de 2007.
 

 Campinas, 27 de janeiro de 2013 
 LOURENÇO ANTONIO DOS SANTOS 

 AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO MATRICULA 43572-4 DIRETOR DO DRI/SMF 
   

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
  

  RERRATIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INS-
TÂNCIA 
 Protocolo: 04/05/00529; 05/10/12828; 06/10/12867 e 07/10/09146 
 Interessado: Zenaide Aparecida Machio Figueira 
 Cartográfico: 3344.12.16.0075.01001 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
 ERRATA 
 Considerando que na decisão de fl s. 65 não houve a transcrição do quadro com os 
dados cadastrais a serem alterados para o exercício de 2006, bem como, considerando 
que em face do tempo decorrido houve a decadência do direito de rever de ofício os 
lançamentos do exercício de 2007, em conformidade com as disposições dos arts. 145; 
149, VIII e 173 do CTN,  retifico  a referida decisão, publicada no DOM de 19/12/12, 
nos seguintes termos:
 ONDE SE LÊ:    
 ...alterando-se:  para os exercícios de   2004 e 2005:  a área total construída de 318,50m² 
para 243,82m², apurando-se o valor venal da construção com base no padrão construti-
vo de cada um dos  pavimentos  existentes imóvel...
 ...determino  a retifi cação de ofício dos lançamentos do IPTU e Taxas Imobiliárias dos 
 exercícios de   2007 a 2012  para o referido imóvel...
 LEIA-SE:  
 ...alterando-se: para os exercícios de  2004, 2005 e 2006:  a área total construída de 
318,50m² para 243,82m², apurando-se o valor venal da construção com base no padrão 
construtivo de cada um dos  pavimentos/ambientes  existentes imóvel...

*PARA O EXERCÍCIO DE 2006:

PAVIMENTOS ÁREA CONSTRUÍDA 
(M²) PADRÃO ANO-BASE

TELHEIRO 107,92 NRH-1 1994

COMÉRCIO 63,80 NRH-4 1994

RESIDÊNCIA 56,10 RH-3 1994

COBERTURA NO COMÉRCIO 16,00 NRH-2 1994

TOTAL: 243,82M²

  consubstanciado nas disposições dos arts. 18, 18A, 18C e Tabelas IV e VI, do Anexo 
I, da Lei 11.111/01 e alterações; Lei 13.209/07 e Planilhas de Informações Cadastrais 
(PIC) e parecer fi scal às fl s. 17 a 21.
 ...determino  a retifi cação de ofício dos lançamentos do IPTU e Taxas Imobiliárias dos 
 exercícios de 2008 a 2013  para o referido imóvel...
Os demais dados do despacho permanecem inalterados.
 

 Campinas, 21 de fevereiro de 2013 
 LOURENÇO ANTONIO DOS SANTOS 

 Auditor Fiscal Tributário Municipal - Matrícula 43.572-4- Diretor - DRI/SMF 
   

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
  

  Protocolo:  06/10/06567; 10/03/04644; 11/03/04437 e 12/03/02541 
 Interessado: Luíza Maria Ferreira Faria 
 Cartográfico: 3234.51.05.0232.01001 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 

  Com base na manifestação do setor competente, nos termos da vistoria fi scal realiza-
da no imóvel em 04/03/09 e demais elementos e documentos constantes do presente 
processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado com os arts. 4º e 33, e dos 
arts. 69, 70 e 82 da Lei nº 13.104/07  defir  o os pedidos de revisão  dos lançamentos do 
IPTU dos exercícios de  2006, 2010, 2011 e 2012  para o imóvel cadastrado pelo car-
tográfi co nº 3234.51.05.0232.01001, alterando-se o padrão da construção para RH-4 
e o ano base para depreciação para 1972, consubstanciado nas disposições dos arts. 
18, 18A, 18B e 18E e Tabela IV do Anexo I da Lei nº 11.111/01, alterada pelas Leis 
nº 12.445/05 e 13.209/07 e Planilhas de Informações Cadastrais (PIC) e parecer fi scal 
às fl s. 22 a 24.
 Atendendo as disposições do art. 66, combinado com o art. 3º, e dos arts. 69, 70 e 82 
da Lei nº 13.104/07 e com base na vistoria fi scal realizada no imóvel,  determino  a 
retifi cação de ofício dos lançamentos do IPTU e Taxas Imobiliárias dos exercícios de 
2008, 2009 e a partir de 2013, desde que no momento da execução da presente decisão 
pela CSCLI-DRI/SMF ainda estejam dentro do prazo legal para a revisão de ofício de 
que tratam os artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. o art. 173, I, do CTN, 
alterando-se o padrão da construção para RH-4 e o ano base para depreciação para 
1972, consubstanciado nas disposições dos arts. 18, 18A, 18B e 18E e Tabela IV do 
Anexo I da Lei nº 11.111/01, alterada pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07 e Planilhas 
de Informações Cadastrais (PIC) e parecer fi scal às fl s. 22 a 24.
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 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor 
do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, 
nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 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 artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo:  06/10/11434; 08/03/02092; 12/03/02476 
 Interessado: Antonius Johannes Jeuken 
 Cartográfico: 3214.64.24.0050.01001 (lote 03) 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
 Com base na manifestação dos setores competentes e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº 13.104/07  defir  o parcialmente  
o pedido de revisão do lançamento do IPTU  do exercício de 2006  para o imóvel 
cadastrado pelo cartográfi co nº 3214.64.24.0050.01001 (lote 03), alterando-se o valor 
do m² de terreno de 32,6111 UFIC/m² para 18,1173 UFIC/m² por ser este o valor 
atribuído para os demais lotes confrontantes com o Ribeirão Anhumas, de forma que 
todos tenham tratamento homogêneo, consubstanciado nas disposições do art. 16A 
da Lei nº 11.111/01, mantidos inalterados os demais dados do lançamento tendo em 
vista que o autor do Parecer Técnico juntado aos autos não deduz com cálculos que 
o valor sugerido de R$ 5,00/m² de terreno seja o valor estimado de mercado; que o 
curso d'água é proveniente do terreno vizinho onde se verifi ca a existência de açudes; 
que não se pode adotar a área inundável de aproximadamente 4.600,00m² e promover 
a correção da área do lote sem um levantamento planialtimétrico aprovado pela PMC 
e registrado em cartório onde conste a área total do imóvel, a Área de Preservação 
Permanente - APP , as áreas inundáveis e demais situações características do local, 
conforme parecer da CSAI-DRI/SMF às fl s. 22, bem como, por não haver previsão 
legal para a concessão de isenção do IPTU para a faixa non aedifi candi de 50,00m 
confrontante com o Ribeirão Anhumas, pois o inciso VI do art. 4º da Lei 11.111/01 
permite a concessão tão somente para as áreas destinadas a servidão de passagem de 
linha de transmissão de energia elétrica de alta tensão e de gasoduto e por não ter sido 
juntados ao pedido os documentos necessários à análise da isenção para as áreas de 
APP, relacionados no Decreto Municipal nº 15.358/05 e o interessado não ter atendido 
a notifi cação efetuada em 24/04/09 para saneamento dos autos, de acordo com as dis-
posições dos arts. 13 e 63 §§ 1º e 2º da Lei nº 13.104/07.  Indefiro  o pedido de revisão 
do lançamento do IPTU do  exercício de 2012  para o referido imóvel pois o valor do 
m² de terreno já foi analisado pelo setor competente e alterado de 32,6111 UFIC/m² 
para 18,1173 UFIC/m², de acordo com decisão proferida nos autos do processo pro-
tocolizado sob nº 07/10/52657 e quanto aos demais itens contestados, de acordo com 
justifi cativas e fundamentos constantes da decisão ora proferida para a impugnação 
do exercício de 2006.
Com base nas disposições do art. 66, combinado com o art. 3º, e dos arts. 69, 70 e 82 
da Lei nº 13.104/07,  declaro prejudicada a análise da impugnação do lançamento 
do IPTU do exercício de  2008,  protocolizada sob nº 08/03/02092, por perda de seu 
objeto uma vez que o lançamento contestado foi cancelado em face da reemissão 
ocorrida em  novembro/2008, decorrente de decisão proferida nos autos do processo 
protocolizado sob nº 07/10/52657, em conformidade com as disposições do art. 85 da 
Lei nº 13.104/07.
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 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor 
do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, 
nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 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 artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo:  06/10/11435; 08/03/02095; 12/03/02477 
 Interessado: Antonius Johannes Jeuken 
 Cartográfico: 3214.64.24.0025.01001 (lote 02) 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação dos setores competentes e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº 13.104/07  defir  o parcialmente  
o pedido de revisão do lançamento do IPTU  do exercício de 2006  para o imóvel 
cadastrado pelo cartográfi co nº 3214.64.24.0025.01001 (lote 02), alterando-se o valor 
do m² de terreno de 32,6111 UFIC/m² para 18,1173 UFIC/m² por ser este o valor 
atribuído para os demais lotes confrontantes com o Ribeirão Anhumas, de forma que 
todos tenham tratamento homogêneo, consubstanciado nas disposições do art. 16A 
da Lei nº 11.111/01, mantidos inalterados os demais dados do lançamento tendo em 
vista que o autor do Parecer Técnico juntado aos autos não deduz com cálculos que 
o valor sugerido de R$ 10,00/m² de terreno seja o valor estimado de mercado; que o 
curso d'água é proveniente do terreno vizinho onde se verifi ca a existência de açudes; 
que não se pode adotar a área inundável de aproximadamente 2.000,00m² e promover 
a correção da área do lote sem um levantamento planialtimétrico aprovado pela PMC 
e registrado em cartório onde conste a área total do imóvel, a Área de Preservação 
Permanente - APP , as áreas inundáveis e demais situações características do local, 
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conforme parecer da CSAI-DRI/SMF às fl s. 22, bem como, por não haver previsão 
legal para a concessão de isenção do IPTU para a faixa non aedifi candi de 50,00m 
confrontante com o Ribeirão Anhumas, pois o inciso VI do art. 4º da Lei 11.111/01 
permite a concessão tão somente para as áreas destinadas a servidão de passagem de 
linha de transmissão de energia elétrica de alta tensão e de gasoduto e por não ter sido 
juntados ao pedido os documentos necessários à análise da isenção para as áreas de 
APP, relacionados no Decreto Municipal nº 15.358/05 e o interessado não ter atendido 
a notifi cação efetuada em 25/04/09 para saneamento dos autos, de acordo com as dis-
posições dos arts. 13 e 63 §§ 1º e 2º da Lei nº 13.104/07.   Indefi ro   o pedido de revisão 
do lançamento do IPTU do   exercício de 2012   para o referido imóvel pois o valor do 
m² de terreno já foi analisado pelo setor competente e alterado de 32,6111 UFIC/m² 
para 18,1173 UFIC/m², de acordo com decisão proferida nos autos do processo pro-
tocolizado sob nº 07/10/52657 e quanto aos demais itens contestados, de acordo com 
justifi cativas e fundamentos constantes da decisão ora proferida para a impugnação 
do exercício de 2006. 
 Com base nas disposições do art. 66, combinado com o art. 3º, e dos arts. 69, 70 e 82 
da Lei nº 13.104/07,   declaro prejudicada a análise da impugnação do lançamento 
do IPTU do exercício de    2008,   protocolizada sob nº 08/03/02095, por perda de seu 
objeto uma vez que o lançamento contestado foi cancelado em face da reemissão 
ocorrida em  novembro/2008, decorrente de decisão proferida nos autos do processo 
protocolizado sob nº 07/10/52657, em conformidade com as disposições do art. 85 da 
Lei nº 13.104/07. 
 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 11.111/01. Eventual crédito  apurado em favor 
do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, 
nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente de-
cisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

    Protocolo:  06/10/11433; 08/03/02096; 12/03/02475 
 Interessado: Antonius Johannes Jeuken 
 Cartográfico: 3214.64.24.0001.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 

 Com base na manifestação dos setores competentes e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado com 
os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº 13.104/07  defir  o parcialmente  o pedi-
do de revisão do lançamento do IPTU  do exercício de 2006  para o imóvel cadastrado 
pelo cartográfi co nº 3214.64.24.0001.00000, alterando-se o valor do m² de terreno de 
32,6111 UFIC/m² para 18,1173 UFIC/m² por ser este o valor atribuído para os demais 
lotes confrontantes com o Ribeirão Anhumas, de forma que todos tenham tratamento 
homogêneo, consubstanciado nas disposições do art. 16A da Lei nº 11.111/01, manti-
dos inalterados os demais dados do lançamento tendo em vista que o autor do Parecer 
Técnico juntado aos autos não deduz com cálculos que o valor sugerido de R$ 10,00/
m² de terreno seja o valor estimado de mercado; que o curso d'água é proveniente do 
terreno vizinho onde se verifi ca a existência de açudes; que não se pode adotar a área 
inundável de aproximadamente 800,00m² e promover a correção da área do lote sem 
um levantamento planialtimétrico aprovado pela PMC e registrado em cartório onde 
conste a área total do imóvel, a Área de Preservação Permanente - APP , as áreas inun-
dáveis e demais situações características do local, conforme parecer da CSAI-DRI/
SMF às fl s. 24, bem como, por não haver previsão legal para a concessão de isenção 
do IPTU para a faixa non aedifi candi de 50,00m confrontante com o Ribeirão Anhu-
mas, pois o inciso VI do art. 4º da Lei 11.111/01 permite a concessão tão somente para 
as áreas destinadas a servidão de passagem de linha de transmissão de energia elétrica 
de alta tensão e de gasoduto e por não ter sido juntados ao pedido os documentos 
necessários à análise da isenção para as áreas de APP, relacionados no Decreto Muni-
cipal nº 15.358/05 e o interessado não ter atendido a notifi cação efetuada em 07/11/08 
para saneamento dos autos, de acordo com as disposições dos arts. 13 e 63 §§ 1º e 2º 
da Lei nº 13.104/07.   Indefi ro   o pedido de revisão do lançamento do IPTU do   exercício 
de 2012   para o referido imóvel pois o valor do m² de terreno já foi analisado pelo setor 
competente e alterado de 32,6111 UFIC/m² para 18,1173 UFIC/m², de acordo com 
decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº 07/10/52657 e quanto 
aos demais itens contestados, de acordo com justifi cativas e fundamentos constantes 
da decisão ora proferida para a impugnação do exercício de 2006. 
 Com base nas disposições do art. 66, combinado com o art. 3º, e dos arts. 69, 70 e 82 
da Lei nº 13.104/07,   declaro prejudicada a análise da impugnação do lançamento 
do IPTU do exercício de    2008,   protocolizada sob nº 08/03/02096, por perda de seu 
objeto uma vez que o lançamento contestado foi cancelado em face da reemissão 
ocorrida em  novembro/2008, decorrente de decisão proferida nos autos do processo 
protocolizado sob nº 07/10/52657, em conformidade com as disposições do art. 85 da 
Lei nº 13.104/07.
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 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor 
do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, 
nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 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 artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 09/03/01409 
 Interessado:  Luiz Carlos Ghiselli 
 Código cartográfico:  3223.63.39.0375.00000 
 Assunto:  Revisão de Lançamento de IPTU  
  Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes 
do presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os 
artigos 4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido 
de revisão do IPTU relativo ao exercício de 2009  para o imóvel codifi cado sob 
nº 3223.63.39.0375.00000 ,  tendo em vista a decisão do protocolo nº 07/03/1211 que 
indeferiu o pedido de revisão do IPTU para os exercícios de 2007 a 2010, confor-
me publicação no DOM de 30/06/2010, por estar o lançamento de acordo com a Lei 
11.111/01 alterada pela Lei 12.176/04 e 12.445/05, não se apresentando fato novo 
para que se proceda nova análise.  Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tribu-
tários  tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do 
recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela 
Lei 13.636/09.

 Protocolo: 09/03/01778 
 Interessado:  Hemerson Gabriel Silva 
 Código cartográfico:  3414.22.22.0231.01013 
 Assunto:  Revisão de Lançamento de IPTU  
  Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes 
do presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os 
artigos 4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido 
de revisão do IPTU relativo ao exercício de 2009  para o imóvel codifi cado sob nº 
3414.22.22.0231.01013, tendo em vista que o valor do m² do terreno encontra-se de 
acordo com a Lei Municipal nº 12.446/05, a qual instituiu os valores para os terrenos 
situados no município de Campinas, conforme cópia à fl . 08 e as vagas de garagem 
cobertas em construções com estruturas verticais são designadas como VGV e possui 
o valor do m² de construção de 242,9986 UFIC e a alíquota de cobrança do imposto de 
1,20% sobre o valor venal do imóvel (terreno + construção), portanto o cálculo encon-
tra-se efetuado de acordo com o anexo I, tabela VIII e parágrafo 4º do artigo 19 da Lei 
Municipal nº 11.111/01.  Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  tendo 
em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial 
de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09.

 Protocolo: 09/03/01791 (juntado protocolo nº 10/10/03580) 
 Interessado:  Nelson Ney Contar 
 Código cartográfico:  3412.33.25.0165.01001 
 Assunto:  Revisão de Lançamento de IPTU  
  Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes 
do presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os 
artigos 4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido 
de revisão do IPTU relativo ao exercício de 2009  para o imóvel codifi cado sob nº 
3412.33.25.0165.01001, tendo em vista que o lançamento de 2009 está de acordo 
com vistoria realizada no local em 2007, vistoria esta realizada após a publicação de 
03.05.2004 pelo protocolo de aprovação de planta nº 77/0/519 onde constatou-se o 
aumento da área construída, nos termos do artigo 173 da Lei 5.172/66-CTN e artigos 
18C e 18D da Lei Municipal nº 11.111/01 e 12.445/05, estando correto os dados do 
lançamento. Declaro  a desistência tácita do pedido relativo ao exercício de 2010  
tendo em vista o pagamento do crédito lançado nas respectivas datas de vencimento 
das parcelas, conforme demonstrativo à fl . 16, nos termos do artigo 15, § 2º, da Lei 
Municipal nº 13.104/07.  Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  tendo 
em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial 
de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09.

 Protocolo: 09/03/2553 
 Interessado:  Cristina Reiner 
 Código cartográfico:  3222.21.23.0100.00000 
 Assunto:  Revisão de Lançamento de IPTU  
  Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes 
do presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os 
artigos 4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido 
de revisão do IPTU relativo ao exercício de 2009  para o imóvel codifi cado sob 
nº 3222.21.23.0100.00000 ,  tendo em vista que o lançamento está de acordo com a 
legislação vigente e para que fosse comprovada a divergência a interessada deveria 
apresentar o levantamento planialtimétrico de seu imóvel, nos termos da Ordem de 
Serviço 01/04, mas não o fez, apesar das notifi cações feitas, conforme fl s 22, 24, 25 e 
26, fato que impede a SEPLAMA de tomar qualquer providência.  Deixo de recorrer 
à Junta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente decisão não se en-
quadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal 
nº 13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09.

 Protocolo: 09/03/04988 
 Interessado:  Alessandra Vissoto Ferreira Gonçalves 
 Código cartográfico:  3251.53.18.0081.01001 
 Assunto:  Revisão de Lançamento de IPTU  
  Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes 
do presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os 
artigos 4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido 
de revisão do IPTU relativo ao exercício de 2009  para o imóvel codifi cado sob nº 
3251.53.18.0081.01001, tendo em vista que o lançamento atual foi realizado por meio 
de vistoria realizada no local em 02/08/07, estando de acordo com a legislação vigente 
e a Planilha de Informação Cadastral e Parecer Fiscal, cópias às fl s. 11 a 20 e a falta 
de apresentação de documentos que comprovem o alegado, nos termos do artigo 34 
da Lei Municipal nº 13.104/07, ainda que notifi cada a requerente para apresentá-los, 
conforme publicação no DOM em 27/11/10, cópia à fl . 23.  Deixo de recorrer à Jun-
ta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente decisão não se enquadra 
na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 
13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09.

 Protocolo:  09/10/0622 (protocolos juntados 09/10/0623 e 09/03/04689) 
 Interessado:  José Natal Barbosa 
 Código cartográfico:  3214.12.13.0005.01001 
 Assunto:  Revisão de Lançamento de IPTU  
  Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do 
presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 
4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro os pedidos de revisão 
IPTU relativos aos lançamentos:   de 2008 (Normal) , emitido em novembro/2008 
por meio do protocolo nº 09/10/0622;   de Reemissão Retroativa dos exercícios de 
2003 a 2007  por meio do protocolo nº 09/10/0623 e de  2009 (Normal ), emitido em 
janeiro/2009 por meio do protocolo nº 09/03/04689,para o imóvel codifi cado sob nº 
3214.12.13.0005.01001 ,  tendo em vista que  os lançamentos estão corretos, pois fo-
ram efetuados de acordo com a vistoria no imóvel em 01/11/07 pelo protocolo nº 
41965/94 e de acordo com a legislação vigente.  Deixo de recorrer à Junta de Re-
cursos Tributários  tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obri-
gatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, 
alterada pela Lei 13.636/09.

 Protocolo:  09/10/00946  
 Interessado:  Marco Lucio Bittencourt 
 Código cartográfico:  3214.12.13.0041.01001 
 Assunto:  Revisão de Lançamento de IPTU  
  Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do 
presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 
4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro os pedidos de revisão 
IPTU e das Taxas relativos aos lançamentos de 2008 (Normal)  e  de Reemissão 
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Retroativa dos exercícios de 2003 a 2007,  todos emitidos em novembro/2008, para o 
imóvel codifi cado sob nº 3214.12.13.0005.01001 ,  tendo em vista que os lançamentos 
estão corretos, pois foram efetuados de acordo com a legislação vigente e com a visto-
ria no imóvel em 25/10/07 pelo protocolo nº 41965/94, conforme cópias às fl s. 22 e 23. 
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 
da Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09.

 Protocolo:  09/10/32167 (protocolos juntados 10/03/03902 e 11/03/03286) 
 Interessado:  Marco Aurélio Bini 
 Código cartográfico:  3244.23.80.0548.01001 
 Assunto:  Revisão de Lançamento de IPTU  
  Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do 
presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 
4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido de revisão 
IPTU relativo aos Carnês IPTU/Taxas-2009 emitidos em julho/2009 - o primeiro 
em Reemissão do exercício de 2009 e o outro em Reemissão Retroativo dos exer-
cícios de 2006 a 2008 e dos lançamentos normais relativos aos exercícios de 2010 
e 2011  para o imóvel codifi cado sob nº 3244.23.80.0548.01001,tendo em vista que os 
lançamentos substitutivos foram constituídos corretamente, pois estão de acordo com 
a Planta Genérica de Valores do Município de Campinas, instituída pela Lei Muni-
cipal nº 12.446/05, conforme dispõe seu artigo 2º e a área construída está de acordo 
com a cópia de planta aprovada com 439,97m², à fl . 22, e a DAC apresentada não foi 
acolhida por não estar em conformidade com as disposições da seção IV do capítulo 
IV do manual de fi scalização interna. E os protocolos citados de 2006 a 2008 já foram 
decididos com a perda de objeto no pedido de transformação de territorial.  Deixo de 
recorrer à Junta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09.

 Protocolo:  09/10/36825 
 Interessado:  Aguinaldo Luccas Junior 
 Código cartográfico:  3423.23.93.0197.01001 
 Assunto:  Revisão de Lançamento de IPTU  
  Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do 
presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 
4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido de revisão 
dos Carnês  de  IPTU/Taxas-2009 emitidos em Setembro/2009 - em Reemissão do 
exercício de 2009 e Reemissão Retroativo dos exercícios de 2004 a 2008 ,para o 
imóvel codifi cado sob nº 3423.23.93.0197.01001 ,  tendo em vista que os lançamentos 
substitutivos foram constituídos corretamente, pois os lançamentos impugnados foram 
efetuados com base em vistoria realizada no dia 23/11/2007 por meio do protocolo nº 
48400/67 e encontram-se corretamente cadastrados  de acordo com a Lei Municipal 
nº 11.111/01 alterada pelas Leis 12.176/04, 12445/05, 12514/06 e 13209/07 e não ten-
do sido apresentado nenhum fato novo que caracterize erro cadastral não se justifi ca 
efetuar nova vistoria.  Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  tendo em 
vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial 
de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09.

 Protocolo:  09/10/38065 
 Interessado:  Daniel Parma 
 Código cartográfico:  3263.64.38.0459.01001 
 Assunto:  Revisão de Lançamento de IPTU  
  Com base nos elementos constantes do presente processo e na informação do setor 
competente e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 4º e 
33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido de revisão dos 
Carnês  IPTU/Taxas-2009 emitidos em setembro/2009: em Reemissão 2009 e Re-
emissão Retroativa dos exercícios de 2006 a 2008,  para o imóvel codifi cado sob nº 
3263.64.38.0459.01001 ,  tendo em vista que os lançamentos impugnados originaram-
-se de vistoria realizada por meio do protocolo nº 04/11/6223 nos moldes da IN-01/04-
DRI e artigo 18C da Lei Municipal nº 11.111/01, estando, portanto, em conformidade 
com a legislação vigente, não havendo fato novo que justifi que nova análise.  Deixo 
de recorrer à Junta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09.

 Protocolo:  09/10/38755 
 Interessado:  Osvaldo Correia de Araujo 
 Código cartográfico:  3431.61.29.0274.01001 
 Assunto:  Revisão de Lançamento de IPTU  
  Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do 
presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 
4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido de revisão 
dos Carnês  de  IPTU/Taxas-2009 emitidos em Setembro/2009 - em Reemissão do 
exercício de 2009 e Reemissão Retroativa dos exercícios de 2004 a 2008 ,para o 
imóvel codifi cado sob nº 3431.61.29.0274.01001, tendo em vista que os lançamentos 
substitutivos foram constituídos corretamente, pois foram efetuados com base em vis-
toria realizada no dia 13/02/2008, nos moldes da IN-01/2004-DRI e artigo 18C da Lei 
Municipal 11.111/01, conforme demonstram as cópias do protocolo nº 03/11/3272, 
anexadas às fl s. 10 a 29 e o ano base considerado foi o de 2003 conforme declaração 
do responsável técnico e do proprietário, conforme cópia anexada à fl . 30.   Deixo de 
recorrer à Junta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09.

 Protocolo:  09/10/45756 
 Interessado:  Marlene Belo da Silva 
 Código cartográfico:  3343.34.53.0202.00000 
 Assunto:  Revisão de Lançamento de IPTU  
  Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do 
presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 
4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido de revisão 
dos Carnês  de  IPTU/Taxas-2009 emitidos em Novembro/2009 - em Reemissão do 
exercício de 2009 e Reemissão Retroativo dos exercícios de 2005 a 2008 ,para o 
imóvel codifi cado sob nº 3343.34.53.0202.00000, tendo em vista que os lançamentos 
substitutivos foram constituídos corretamente, pois o lançamento predial foi provi-
denciado, em reemissão, a partir do exercício de 2010 com base no CCO de 2009, 
permanecendo o lançamento territorial até o exercício de 2009, sendo que o valor do 
m² de terreno em 2008 era 16,3767 UFIC  e passou para 49,3835 UFIC em 2009 e, ain-
da, que foi  alterado o nome do proprietário.  Deixo de recorrer à Junta de Recursos 

Tributários  tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade 
do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela 
Lei 13.636/09.

 Protocolo: 09/03/03027 
 Requerente:  Rosemeire Prudêncio Giuriato 
 Código cartográfico:  3234.14.24.0114.01001 
 Assunto:  Revisão de Lançamento de IPTU  
     Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes 
do presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os 
artigos 4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido 
de revisão do IPTU relativo ao exercício de 2010  para o imóvel codifi cado sob 
nº 3234.14.24.0114.01001, tendo em vista que foi verifi cado por meio do protocolo 
nº 03/11/03160 que o lançamento impugnado originou-se de vistoria realizada em 
11/11/08, conforme cópias às fl s. 09 a 28 e quanto ao protocolo nº 04/11/6058, men-
cionado pela requerente, foi indeferido conforme consta à fl . 32.  Deixo de recorrer à 
Junta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente decisão não se enqua-
dra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 
13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09.

 Protocolo:  10/10/18909  
 Interessado:  Nelson Américo da Cruz 
 Código cartográfico:  3261.64.12.0048.01001 
 Assunto:  Revisão de Lançamento de IPTU  
  Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes 
do presente processo e atendendo as disposições dos artigos 66 e 68, combinado 
com os artigos 3º, 4º e 33, e dos artigos 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, 
 deixo de conhecer  do pedido de revisão do lançamento de IPTU do  exercício de 
2010, reemitido retroativamente em abril/2010  para o imóvel codifi cado sob nº 
3261.64.12.0048.01001 ,  tendo em vista que o requerente não apresenta motivos de 
fato e de direito para sustentar a impugnação, nos termos do inçiso VI, do artigo 83, 
da Lei Municipal nº 13.104/07.  Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  
tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recur-
so ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei 
13.636/09. Fica o requerente  notificado para, querendo, pedir reconsideração  da 
decisão de não conhecimento do pedido, exclusivamente no que verse sobre os moti-
vos e fundamentos do não conhecimento, no prazo de 30 dias, em face das disposições 
do parágrafo único do artigo 83, da Lei Municipal nº 13.104/07.  

 Protocolo:  10/10/19498  
 Interessado:  José Tomaz Vieira Pereira 
 Código cartográfico:  3232.62.59.0262.01001 
 Assunto:  Revisão de Lançamento de IPTU  
  Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do 
presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os ar-
tigos 4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido de 
revisão IPTU relativo ao Carnê IPTU/Taxas-2010 emitido em abril/2010 em Re-
emissão Retroativa dos exercícios de 2000 a 2001  para o imóvel codifi cado sob nº 
3232.62.59.0262.01001, tendo em vista que o lançamento relativo ao exercício de 
2000 foi reemitido com base no protocolo de revisão nº 50.818/2000, o qual resultou 
em vistoria ao local e reduziu a classifi cação do imóvel de A4.4 para A4.2, retifi cou, 
de ofício a área construída para 252,95m² e ano base para depreciação para 1983, con-
forme decisão publicada no DOM de 20/05/2006, cópias às fl s. 12 e 13,  dados estes 
devidamente lançados  no sistema, conforme fl . 14.  Deixo de recorrer à Junta de 
Recursos Tributários  tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obri-
gatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, 
alterada pela Lei 13.636/09.

 Protocolo:  10/10/21108 (protocolo juntado 2010/10/21109) 
 Interessado:  Ivonete Bernardo de Souza Silva 
 Código cartográfico:  3343.42.53.0115.01001 
 Assunto:  Revisão de Lançamento de IPTU  
  Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do 
presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 
4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro os pedidos de revisão 
IPTU relativo aos Carnês IPTU/Taxas-2010 emitidos em abril/2010, o primeiro 
em Reemissão do exercício de 2010 e o segundo em Reemissão Retroativa dos 
exercícios de 2006 a 2009  para o imóvel codifi cado sob nº 3343.42.53.0115.01001 , 
 tendo em vista que os lançamentos foram efetuados de acordo com vistoria no imóvel 
em 21/08/06 pelo protocolo nº 2006/10/12425 e que a requerente não apresentou qual-
quer documento como prova do alegado, conforme dispõe os artigos 13 e 14 da Lei 
Municipal nº 13.104/07.  Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  tendo 
em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial 
de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09.

 Protocolo: 10/10/31629 (juntado protocolo nº 11/03/02817) 
 Interessado:  José Antonio Perissinotto 
 Código cartográfico:  3263.54.90.0185.01001 
 Assunto:  Revisão de Lançamento de IPTU  
  Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes 
do presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os 
artigos 4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido 
de revisão do IPTU relativo ao exercício de 2010  para o imóvel codifi cado sob nº 
3263.54.90.0185.01001, tendo em vista que a alteração para territorial para o exercício 
de 2010 decorreu da demolição total do imóvel, conforme protocolo nº 2007/11/2301 
e que posteriormente transformou para predial pelo protocolo nº 2008/11/04992 e que 
a solicitação do CCO com a devida declaração do responsável técnico é datada de 01 
de outubro de 2010, e, assim, sendo o fato gerador em 01 de janeiro, o imóvel passa 
para predial a partir do exercício de 2011, de acordo com o artigo 3º da Lei Municipal 
11.111/01 e  fica declarada a perda do objeto relativo ao exercício de 2011 , nos 
termos do artigo 85 da Lei Municipal 13.104/07,  pois o lançamento impugnado foi 
cancelado face o processo 2008/11/4992 que culminou na reemissão ocorrida em ou-
tubro de 2011.  Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  tendo em vista 
que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que 
trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09.

 Protocolo: 10/10/48212 (protocolo juntado 11/03/06012) 
 Interessado:  WMC Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Código cartográfico:  3244.11.04.0483.00000 
 Assunto:  Revisão de Lançamento de IPTU  
  Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do 
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presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 
4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro os pedidos de revisão 
do IPTU relativos aos exercícios de 2010 e 2011,  para o imóvel codifi cado sob nº 
3244.11.04.0483.00000, tendo em vista que os lançamentos foram efetuados de acor-
do com o mapa de valores aprovado por meio da Lei Municipal nº 9927/98 alterada 
pelas Leis nº 12.445/05 e nº 12.446/05 e que o valor do m2 do loteamento Parque 
das Quaresmeiras foi pautado no Parecer da Coordenadoria de Avaliação Imobiliária/
DRI, no processo 04/11/10575 (fl s. 52 a 55), estando assim constituídos nos termos 
da Lei Municipal nº 11.111/01 e alterações.  Deixo de recorrer à Junta de Recursos 
Tributários  tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade 
do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela 
Lei 13.636/09.
 

 Campinas, 22 de fevereiro de 2013 
 LOURENÇO ANTONIO DOS SANTOS 

 Auditor Fiscal Tributário Municipal - Matrícula 43.572-4- Diretor- DRI/SMF 
   

 COORDENADORIA  SETORIAL  DE  FISCALIZAÇÃO  
IMOBILIARIA 

  Protocolo:  2010-11-08364 
 Interessado(a): ARS TOPOGRAFIA LTDA. 
 C.CARTOGRÁFICOS:  3421.3403.0036.01001  3421.3403.0082.01001 
 3421.3403.0051.00000 
Comunicamos que fi ca o interessado notifi cado(a) a sanear processo em  referência, no 
prazo de 15 dias da data desta publicação, juntando os seguintes  documentos: 
Cópia da Certidão de Matrícula Atualizada (emitida nos últimos  360 dias) expedida 
pelo cartório de registro a que jurisdicionado o imóvel,   referente a ANEXAÇÃO 
DOS SEGUINTES LOTES: LOTE 006 com 353,00 m², LOTE 007  com 221,16 
m² e LOTE 007 A com 269,54 m² QUARTEIRÃO 02557 QUADRA I no SEGUIN-
TE  LOTE : LOTE 007 com 843,70 m²; NOS  TERMOS DO ART. 21 DA LEI 
11.111/01  
Obs.: tal solicitação se faz necessária tendo em vista a divergência entre  os dados do 
requerente e os dados constantes do cadastro imobiliário  municipal.
O atendimento da notifi cação, no prazo determinado, é condição  indispensável ao 
conhecimento e análise do pedido formulado, cuja inobservância  determina o seu 
respectivo arquivamento.PROTOCOLIZAR OS DOCUMENTOS MEDIANTE  RE-
QUERIMENTO NO PROTOCOLO GERAL TERREO GUICHE Nº 01.
 Campinas, 26 de fevereiro de 2013
 

 Campinas, 27 de fevereiro de 2013 
 SOLANGE  RAQUEL DO AMARAL GOLIA 

 AGENTE FISCAL  TRIBUTARIO 
   

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
  

  Protocolo nº: 04/10/73040                                                         
  Interessado:   AHMED ATIA MAHMOUD EL-DASH
  Assunto:    Compensação/restituição de créditos tributários
  Imóvel: Código cartográfico nº   3234.33.05.0001.00000
   Em face do exposto, com base na manifestação do setor competente, nos demais ele-
mentos constantes dos autos e, atendendo ao disposto nos artigos 3º c/c os artigos 66 e 
70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido , de compensação/restituição dos 
créditos tributários de IPTU/Taxas do exercício de 2000, relativos ao imóvel de código 
cartográfi co nº  3234.33.05.0001.00000 , nos termos do artigo 13 e do § 2º do artigo 63 
da Lei nº 13.104/07, haja vista que o requerente foi regularmente notifi cado através do 
DOM, conforme publicação datada de 09/11/2012, fl s. 39, a apresentar a documenta-
ção necessária para a comprovação da titularidade/representatividade processual, não 
sendo cumprido até a presente data.

 Protocolo nº: 04/10/17538                                                         
  Interessado:   EDSON GERALDO DE CAMARGO
  Assunto:    Compensação/restituição de créditos tributários
  Imóvel: Código cartográfico nº   3423.42.62.0241.01012
   Em face do exposto, com base na manifestação do setor competente, nos demais ele-
mentos constantes dos autos e, atendendo ao disposto nos artigos 3º c/c os artigos 66 e 
70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido , de compensação/restituição dos 
créditos tributários de IPTU/Taxas do exercício de 2000, relativo ao imóvel de código 
cartográfi co nº  3423.42.62.0241.01012 , nos termos do artigo 13 e do § 2º do artigo 63 
da Lei nº 13.104/07, haja vista que o requerente foi regularmente notifi cado através do 
DOM, conforme publicação datada de 08/11/2012, fl s. 14, a apresentar a documenta-
ção necessária para a comprovação da titularidade/representatividade processual, não 
sendo cumprido até a presente data.

 Protocolo nº: 04/10/50009                                                         
  Interessado:   HAROLDO ANTONIO CANGIANI
  Assunto:    Compensação/restituição de créditos tributários
  Imóvel: Código cartográfico nº   3421.42.82.0511.00000 
   Em face do exposto, com base na manifestação do setor competente, nos demais 
elementos constantes dos autos e, atendendo ao disposto nos artigos 3º c/c os artigos 
66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido , de compensação/restituição 
dos créditos tributários de IPTU/Taxas do exercício de 2004, relativos ao imóvel de 
código cartográfi co nº  3421.42.82.0511.00000 , nos termos do artigo 13 e do § 2º do 
artigo 63 da Lei nº 13.104/07, haja vista que o requerente foi regularmente notifi cado 
através do DOM, conforme publicação datada de 05/12/2012, fl s.09, a apresentar a 
documentação necessária de comprovação da qualifi cação processual do subscritor 
em relação à CMP- Assessoria, não sendo cumprido até a presente data.  

 Protocolo nº: 04/10/56878                                                                 
  Interessado:   VALDIR APARECIDO MARQUES
  Assunto:  Compensação/restituição de crédito tributário
 Imóvel:  Código cartográfico nº 3432.34.78.0265.01001 
   Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos dis-
positivos  dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, artigo 
37 do Decreto nº 15.358/05 e  dos artigos 165 e 167 da Lei 5.172/66-C.T.N.,  re-
conheço o direito ao crédito tributário  apurado no montante total de  1.076,2490 
UFIC,  decorrente do recolhimento efetuado no lançamento do IPTU/Taxas do exer-
cício de 2004, emissão em 01/2004, relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 
3432.34.78.0265.01001, que não foi compensado/deduzido nos lançamentos efetua-
dos do IPTU/Taxas do exercício de 2004, das unidades autônomas originadas de có-
digos cartográfi cos nº 3432.34.78.0266.00000 e 3432.34.78.0278.01001, nos termos 
do artigo  23, § 2º da Lei Municipal nº 11.111/01, acrescido pelo artigo 25 da Lei nº 
12.445/05 regulamentada pelo Decreto nº 16.274/08, remetendo os autos ao DCCA 

para as providências quanto a repetição de indébito, observadas as disposições dos 
artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo o interessado aguardar ser comunicado 
das providências a serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários 
do direito à restituição, posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências 
dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07.

 Protocolo nº: 04/10/64412                                                         
  Interessado:   AMAURI  DE CASTRO
  Assunto:    Compensação/restituição de créditos tributários
  Imóvel: Código cartográfico nº   3261.21.54.0481.01001 
   Em face do exposto, com base na manifestação do setor competente, nos demais 
elementos constantes dos autos e, atendendo ao disposto nos artigos 3º c/c os artigos 
66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido , de compensação/restituição 
dos créditos tributários de IPTU/Taxas do exercício de 2004, relativos ao imóvel de 
código cartográfi co nº  3261.21.54.0481.01001 , nos termos do artigo 13 e do § 2º do 
artigo 63 da Lei nº 13.104/07, haja vista que o requerente foi regularmente notifi cado 
através do DOM, conforme publicação datada de 05/12/2012, fl s.09, a apresentar a 
documentação necessária de comprovação da qualifi cação e representatividade pro-
cessual e legal do subscritor em relação à Diocese de Limeira, não sendo cumprido 
até a presente data.  

 Protocolo nº: 04/10/66153                                                         
  Interessado:   LUIZ OSMAR SCRAMIN 
  Assunto:    Compensação/restituição de créditos tributários
  Imóvel: Código cartográfico nº   3431.61.07.0001.01001
   Em face do exposto, com base na manifestação do setor competente, nos demais 
elementos constantes dos autos e, atendendo ao disposto nos artigos 3º c/c os artigos 
66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido , de compensação/restituição 
dos créditos tributários de IPTU/Taxas dos exercícios de 2000, 2001 e 2002, relativos 
ao imóvel de código cartográfi co nº  3431.61.07.0001.01001 , nos termos do artigo 13 e 
do § 2º do artigo 63 da Lei nº 13.104/07, haja vista que o requerente foi regularmente 
notifi cado através do DOM, conforme publicação datada de 04/12/2012, fl s. 12, a 
apresentar a documentação necessária para a comprovação da titularidade/represen-
tatividade processual e do alegado em relação ao pedido que alegou ter tido decisão 
favorével de revisão do tributo, não sendo cumprido até a presente data.

 Protocolo nº: 05/05/052                                                                 
  Interessado:   IZILDA APARECIDA CARDINALLI
  Assunto:   Compensação/restituição de tributos imobiliários
 Imóvel deCódigo cartográfico:   3232.63.85.0213.01001
   Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos disposi-
tivos  dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, artigo 37 do 
Decreto nº 15.358/05 e  dos artigos 165 e 167 da Lei 5.172/66-C.T.N.,  reconheço o di-
reito ao crédito tributário  apurado no montante total de  179,0962 UFIC , decorrente 
do recolhimento efetuado do IPTU/Taxas do exercício de  2004 , emissão em 01/2004, 
através do imóvel originário de código nº 3232.63.85.0208.01001, que não foi com-
pensado proporcionalmente na reemissão do lançamento do IPTU/Taxas de 2004, do 
imóvel de código nº   3232.63.85.0213.01001 , que fi cou com a área de 300,00 m², o 
correspondente a 33,99 % do total de 882,60 m², nos termos do artigo  23, § 2º da Lei 
Municipal nº 11.111/01, acrescido pelo artigo 25 da Lei nº 12.445/05 alterado pela Lei 
nº 13.209/07, regulamentado pelo Decreto nº 15.358/05, regulamentada pelo Decreto 
nº 16.274/08, remetendo os autos  ao DCCA  para as providências quanto a repetição 
de indébito, observadas as disposições dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, deven-
do a interessada aguardar ser comunicada das providências a serem tomadas. Deixo de 
recorrer à Junta de Recursos Tributários do direito à restituição, posto que a referida 
decisão não se enquadra nas exigências dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07.

 Protocolo nº: 05/10/65581                                                                 
  Interessado:   GISELE CRISTINA DE CARVALHO
  Assunto:  Compensação/restituição de crédito tributário
 Imóvel:  Código cartográfico nº 3414.32.36.0693.01026 
   Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos disposi-
tivos  dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, artigo 37 do 
Decreto nº 15.358/05 e dos artigos 165 e 167 da Lei 5.172/66-C.T.N.,  reconheço o di-
reito ao crédito tributário  apurado no montante total de  128,4887 UFIC,  decorrente 
do recolhimento efetuado no lançamento do IPTU/Taxas do exercício de 2003, emis-
são em 01/2003, relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 3414.32.36.0693.00000, 
que não foi compensado/deduzido proporcionalmente no lançamento da fração ideal 
em reemissão, efetuado do IPTU/Taxas do exercício de 2003 para o imóvel de código 
cartográfi co nº  3414.32.36.0693.01026 , nos termos do artigo  23, § 2º da Lei Muni-
cipal nº 11.111/01, acrescido pelo artigo 25 da Lei nº 12.445/05 regulamentada pelo 
Decreto nº 16.274/08, remetendo os autos ao DCCA para as providências quanto a re-
petição de indébito, observadas as disposições dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, 
devendo a interessada aguardar ser comunicada das providências a serem tomadas. 
Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários do direito à restituição, posto que 
a referida decisão não se enquadra nas exigências dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei 
nº 13.104/07.

 Protocolo nº: 08/10/46039                                                                
  Interessado:   ANDREAS MIETHKE
  Assunto:   Compensação/restituição de crédito tributário
  Imóvel: Código cartográfico nº   4163.53.10.0634.00000
   Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos dispo-
sitivos  dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, artigo 37 
do Decreto nº 15.358/05 e  dos artigos 165, 167 e 168, inciso I da Lei 5.172/66-C.T.N., 
 reconheço o direito ao crédito tributário  apurado no montante de  691,1815 UFIC , 
decorrente dosrecolhimentos efetuados do IPTU dos exercícios de  2004, 2005 e 2007,  
relativo ao imóvel de código cartográfi co nº  4163.53.10.0634.00000,  haja vista as 
decisões contidas no protocolado nº 02/10/3428, publicadas nos DOM nas datas de 
05/07/2007 e 18/09/2007, determinando o cancelamento dos lançamentos e dos débi-
tos de IPTU a partir do exercício de 1988, para os imóveis localizados no loteamento 
"Morada das Nascentes", nos termos do artigo 23, § 2º da Lei nº 11.111/01, acrescido 
pelo artigo 25 da Lei nº 12.445/05 e artigo 37 do Decreto nº 15.358/05, remetendo os 
autos  ao DCCA  para as providências quanto a repetição de indébito, observadas as 
disposições dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo o interessado aguardar 
ser comunicado das  providências a serem tomadas. Deixo de recorrer à  Junta de 
Recursos Tributários, posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências dos 
artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07.
 Protocolo:  nº 09/03/1991
  Interessado:   MARIA DUTRA TEIXEIRA
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  Assunto:   Revisão de tributos imobiliários
  Imóvel: Código cartográfico nº   4114.24.68.0591.00000
   Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente, demais ele-
mentos acostados nos autos e, atendendo ao disposto no artigo 3º c/c os artigos 66, 70 
e  85  da Lei Municipal nº 13.104/07,  fica prejudicada a análise do pedido  de revisão/
cancelamentodo lançamento e dos débitos de IPTU de 2007,relativo ao imóvel de có-
digo cartográfi co nº  4114.24.68.0591.00000,  em decorrência da  perda do objeto,  haja 
vista que na data de 25/11/2009, foi publicada a decisão do Diretor do DRI, contida no 
protocolado nº 08/10/7839, determinando o cancelamento dos lançamentos do IPTU a 
partir de 2005, relativos aos imóveis localizados no loteamento Chácaras Gargantilha, 
por não serem atendidos com os melhoramentos públicos mínimos determinados pelo 
artigo 32 da Lei nº 5.172/66- CTN, já providenciado junto ao Cadastro Imobiliário.

 Protocolo:  nº 09/03/1992
  Interessado:   MARIA DUTRA TEIXEIRA
  Assunto:   Revisão de tributos imobiliários
  Imóvel: Código cartográfico nº   4114.24.68.0613.00000
   Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente, demais ele-
mentos acostados nos autos e, atendendo ao disposto no artigo 3º c/c os artigos 66, 70 
e  85  da Lei Municipal nº 13.104/07,  fica prejudicada a análise do pedido  de revisão/
cancelamentodo lançamento e dos débitos de IPTU de 2007,relativo ao imóvel de có-
digo cartográfi co nº  4114.24.68.0613.00000,  em decorrência da  perda do objeto,  haja 
vista que na data de 25/11/2009, foi publicada a decisão do Diretor do DRI, contida no 
protocolado nº 08/10/7839, determinando o cancelamento dos lançamentos do IPTU a 
partir de 2005, relativos aos imóveis localizados no loteamento Chácaras Gargantilha, 
por não serem atendidos com os melhoramentos públicos mínimos determinados pelo 
artigo 32 da Lei nº 5.172/66- CTN, já providenciado junto ao Cadastro Imobiliário.

 Protocolo:  nº 10/03/2674
  Interessado:   RODOLPHO PETTENA (ARITA DAMASCENO PETTENA)
  Assunto:   Revisão de tributos imobiliários
  Imóvel: Código cartográfico nº   3263.22.70.0001.01001
   Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente, demais ele-
mentos acostados nos autos e, atendendo ao disposto no artigo 3º c/c os artigos 66, 
70 e  85  da Lei Municipal nº 13.104/07,  fica prejudicada a análise do pedido  de 
providências/correção do lançamento do IPTU/Taxas do exercício de 2010, relativo 
ao imóvel de código cartográfi co nº  3263.22.70.0001.01001,  em decorrência da  perda 
do objeto,  haja vista a consulta efetuada junto ao sistema do cadastro imobiliário, 
onde fi cou constatado que o lançamento do IPTU/Taxas para o exercício de 2010 
foi cancelado indevidamente, sendo efetivada a correção através do protocolado nº 
07/10/52194, nada mais restando a ser providenciado.

 Protocolo nº: 10/03/4020    
Interessado:   IDELINA ALVES DE FARIA FREDERICCI  
  Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários
 Imóveis:   Código cartográfico nº: 3222.22.04.0680.00000
   Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente, demais ele-
mentos acostados nos autos e, atendendo ao disposto no artigo 3º c/c os artigos 66, 
70 e  85  da Lei Municipal nº 13.104/07,  fica prejudicada a análise do pedido de 
revisão do IPTU  do exercício de 2010 ,relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 
 3222.22.04.0680.00000, em vista da decisão contida no protocolado nº 05/10/10251, 
publicada no DOM de 20/01/2010, a qual determinou o cancelamento dos lançamen-
tos do IPTU e dos respectivos débitos a partir do exercício de 1998, por não ser aten-
dido  pelos requisitos mínimos estabelecidos pelo artigo 32 da Lei nº 5.172/66- CTN, 
já providenciado junto ao cadastro imobiliário.

 Protocolo nº: 10/10/6480                             
  Interessado:   PAULO SERGIO GUARNIERI
  Assunto:    Revisão de tributos imobiliários
  Imóvel:   Código cartográfico   nº 1454.34.19.0224.00000  
  Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente, demais ele-
mentos acostados aos autos e, de acordo com as disposições legais previstas nos ar-
tigos 4º, 68 e 70 e 85 da Lei Municipal nº 13.104/07,  defiro  o pedido de revisão 
para cancelar os lançamentos e os débitos de  IPTU  a partir do exercícicio de  2010 , 
relativos ao imóvel de código cartográfi co nº  1454.34.19.0224.00000,  haja vista as 
informações da SEPLAN e SANASA, de que o imóvel encontra-se localizado dentro 
do perímetro urbano, de acordo com a Lei Municipal nº 8161/94, sendo atendido ape-
nas por um único melhoramento público, ou seja, pelo sistema de iluminação pública, 
não sendo atendido por nenhum outro estabelecido pelo artigo 32 da Lei nº 5.172/66- 
CTN. Deixo de recorrer da  presente decisão, por não se enquadrar nas disposições do 
artigo 74 da Lei nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.  

 Protocolo nº: 11/03/21657                                                                 
  Interessado:   IEDA APARECIDA CORREA BUENO
  Assunto:   Compensação/restituição de crédito tributário
  Imóvel: Código Cartográfico nº   4312.23.25.3724.01001
   Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos dispo-
sitivos  dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, artigo 37 
do Decreto nº 15.358/05 e  dos artigos 165 e 167 da Lei 5.172/66-C.T.N.,  reconhe-
ço o direito ao crédito tributário  apurado no montante total de  1.194,4356 UFIC, 
 procedente dos recolhimentos efetuados no lançamento do IPTU/Taxas do exercício 
de  2011,  relativos aos imóveis de códigos cartográfi cos 4312.23.25.3743.01001 e 
4312.23.25.3723.00000, que não foram  compensados na reemissão do lançamento do 
IPTU/Taxas de exercício de 2011 para o imóvel originado da anexação de código car-
tográfi co nº  4312.23.25.3724.01001 , nos termos do artigo 23, § 2º da Lei nº 11.111/01, 
e alterações acrescido pelo artigo 25 da Lei nº 12.445/05 e regulamentada pelo Decre-
to nº 16.274/08, remetendo os autos  ao DCCA  para as providências quanto a repe-
tição de indébito, observadas as disposições dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, 
devendo a interessada aguardar ser comunicada das  providências a serem tomadas. 
Deixo de recorrer à  Junta de Recursos Tributários, posto que a referida decisão não se 
enquadra nas exigências dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07.

  Protocolo: 12/10/12045  
  Interessado: ARQUIDIOCESE DE CAMPINAS  
  Assunto: IPTU - IMUNIDADE  
  Imóvel de Código Cartográfi co nº 3432.12.30.0439.01001  
 Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do artigos 66 combinados com 
os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº13.104/2007,   defi ro o pedido de reconhecimen-
to da imunidade do IPTU a partir do  exercício de 2012  , tendo em vista qu  e fi cou 
constatado em vistoria que o imóvel de código cartográfi co nº    3432.12.30.0439.01001 

é utilizado como "Casa Paroquial", o que atende as fi nalidades essenciais da en-
tidade religiosa, nos termos do artigo 150, VI, "b", §4º, da Constituição Federal.  
     

 Campinas, 27 de fevereiro de 2013 
 LOURENÇO ANTONIO DOS SANTOS 

 Auditor Fiscal Tributário Municipal - Matrícula 43.572-4- Diretor - DRI/SMF 
   

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
  

  Protocolo:  07/03/3877 
 Interessado: José Roberto Coppi Cunha 
 Cartográfico: 4313.43.19.2151.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
  Com base na manifestação do setor competente, nos termos da vistoria fi scal realiza-
da no imóvel em 10/11/12 e demais elementos e documentos constantes do presente 
processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado com os arts. 4º e 33, e dos 
arts. 69, 70 e 82 da Lei nº 13.104/07  defir  o parcialmente o pedido de revisão  do lan-
çamento do IPTU e Taxas Imobiliárias  do exercício de 2007  para o imóvel cadastrado 
pelo cartográfi co nº 4313.43.19.2151.00000, alterando-se o lançamento para predial 
com área total construída de 743,62m², categoria construtiva e padrão da construção 
RH-5 e ano base para depreciação 1997, mantidos inalterados os demais  dados, pois 
o pedido de redução da área tributável ocupada pelo lago deverá ser objeto de pedido 
específi co, nos termos do inciso V do art. 4º  da Lei nº 11.111/01 e instruído com 
os documentos indicados no Decreto Municipal nº 16.974/08, consubstanciado nas 
disposições dos arts. 18, 18A, 18B e 18E e Tabela IV do Anexo I da Lei nº 11.111/01, 
alterada pela Lei nº 12.445/05 e Planilhas de Informações Cadastrais (PIC) e parecer 
fi scal às fl s. 19 e 21.
 Atendendo as disposições do art. 66, combinado com o art. 3º, e dos arts. 69, 70 e 82 
da Lei nº 13.104/07 e com base na vistoria fi scal realizada no imóvel em 10/11/12  de-
termino  a retifi cação dos lançamentos do IPTU e Taxas Imobiliárias dos exercícios de 
2008 até 2013, desde que no momento da execução da presente decisão pela CSCLI-
-DRI/SMF ainda estejam dentro do prazo legal para a revisão de ofício de que tratam 
os artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. o art. 173, I, do CTN, alterando-se 
os lançamentos para predial com área total construída de 743,62m², categoria cons-
trutiva e padrão da construção RH-5 e ano base para depreciação 1997, consubstan-
ciado nas disposições dos arts. 18, 18A, 18B e 18E e Tabela IV do Anexo I da Lei nº 
11.111/01, alterada pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07 e Planilhas de Informações 
Cadastrais (PIC) e parecer fi scal às fl s. 20 e 21.
 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 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor 
do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, 
nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 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 artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo:  05/10/11710 e 11/03/06169 
 Interessado: Aurélio Nicolini 
 Cartográfico: 3263.42.00.0059.01001 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
  Com base na manifestação do setor competente, nos termos da vistoria fi scal realiza-
da no imóvel em 07/05/12 e demais elementos e documentos constantes do presente 
processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado com os arts. 4º e 33, e dos 
arts. 69, 70 e 82 da Lei nº 13.104/07  defir  o os pedidos de revisão  dos lançamentos 
do IPTU do exercício de 2005 e do IPTU e Taxas do exercício de 2011 para o imóvel 
cadastrado pelo cartográfi co nº 3263.42.00.0059.01001, alterando-se  para o exercício 
de 2005 : a área total construída para 570,97m² e o tipo/padrão/subpadrão para A-4.3, 
consubstanciado nas disposições do art. 2º,  caput  e § 1º, da Lei nº 9.927/98 e altera-
ções; art.  e 18 da Lei nº 11.111/01 e alterações; art. 12 e respectiva tabela do Anexo I 
da Lei nº 12.176/04 e Planilhas de Informações Cadastrais (PIC) e parecer fi scal às fl s. 
23 e 26 e,  para o exercício de 2011:  a área total construída para 570,97m² e a cate-
goria construtiva e padrão da construção para RH-5, consubstanciado nas disposições 
dos arts. 18, 18A, 18B e 18E e Tabela IV do Anexo I da Lei nº 11.111/01, alterada 
pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07 e Planilhas de Informações Cadastrais (PIC) e 
parecer fi scal às fl s. 25 e 27.
 Atendendo as disposições do art. 66, combinado com o art. 3º, e dos arts. 69, 70 e 82 
da Lei nº 13.104/07 e com base na vistoria fi scal realizada no imóvel em 26/03/12, 
 deixo de conhecer  do pedido de revisão dos lançamentos do IPTU  dos exercícios 
anteriores a 2005  para o referido imóvel por estar intempestivo, pois fora apresentado 
fora do prazo determinado pelo art. 34 da Lei nº 13.104/07, em face das disposições do 
art. do 83, I, da mesma lei.  Determino  a retifi cação dos lançamentos do IPTU e Taxas 
Imobiliárias dos exercícios de 2008, 2009, 2010, 2012 e 2013, desde que no momento 
da execução da presente decisão pela CSCLI-DRI/SMF ainda estejam dentro do prazo 
legal para a revisão de ofício de que tratam os artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo 
único, c.c. o art. 173, I, do CTN, alterando-se a área total construída para 570,97m² e a 
categoria construtiva e padrão da construção para RH-5, consubstanciado nas disposi-
ções dos arts. 18, 18A, 18B e 18E e Tabela IV do Anexo I da Lei nº 11.111/01, alterada 
pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07 e Planilhas de Informações Cadastrais (PIC) e 
parecer fi scal às fl s. 25 e 27.
 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 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor 
do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, 
nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 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 artigo 
74 da Lei 13.104/07,  ficando   o requerente, desde já, intimado para, querendo, 
pedir reconsideração  da decisão de não conhecimento do pedido, exclusivamente no 
que verse sobre os motivos e fundamentos do não conhecimento, no prazo de até 30 
dias, em face das disposições do parágrafo único do art. 83 da mesma lei. 

 Protocolo: 12/10/52722 
 Interessado: TBComp Informática e Serviços Ltda EPP 
 Assunto: Restituição de Crédito Tributário - ITBI 
 Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do art. 66, 
combinado com art. 3º e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  determino  o cance-
lamento do lançamento do ITBI constituído através da GER nº 355350, de 10/08/12, 
por haver sido constituído em duplicidade com a GER nº 290321, de 10/08/12;  de-
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termino a retifi cação do lançamento do ITBI constituído através da GER nº 290321 para fazer constar a data correta do fato gerador de 22/11/06, refazendo-se o cálculo do 
imposto devido e abatendo-se os valores recolhidos através daquela GER em 10/11/11 e através da GER nº 355350 em 10/08/12 nos moldes em que apurado às fl s. 33 do 
presente processo, certifi cando o interessado das alterações efetuadas. Consubstanciado nas disposições dos arts. 42 e 44 da Lei nº 13.104/07,  reconheço o direito ao crédito 
de 97,0361 UFIC,  em face do recolhimento a maior do ITBI devido pela lavratura do instrumento de promessa de venda e compra, datado de 22/11/06,  cuja repetição do 
indébito tributário fica condicionada  à inexistência de débitos em nome do sujeito passivo do imposto, em face do disposto no artigo 43 da Lei nº 13.104/07.  Remeto os 
autos  ao DCCA/GP para providências quanto à repetição do indébito tributário, nos termos dos arts. 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo o interessado aguardar comunicado 
quanto aos procedimentos subsequentes.  Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que a presente decisão não se enquadra nas disposições do art. 74 
da Lei nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.
 

 Campinas, 25 de fevereiro de 2013 
 LOURENÇO ANTONIO DOS SANTOS 

 Auditor Fiscal Tributário Municipal Matr. 43.572-4-Diretor/DRI-SMF 
   

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO IMOBILIÁRIA 
 Apresentação de Documentos 

 Prot.  12 10 42874  - Revisão de IPTU - Interessado:  MARCO AURÉLIO SOZZA  - Cod. Cartográfi co:  3412.44.67.0120.01001  - O Interessado fi ca notifi cado nos termos dos 
art. 13, 21 a 23 e 63 da Lei Municipal 13.104/07, IN-DRI 01/03 e Decreto Municipal 16.274/08, para apresentar no prazo de 15 dias, mediante protocolo junto a esta Prefeitura 
Municipal, na Av. Anchieta, 200, Campinas-SP, via Protocolo Geral - térreo, solicitando juntada ao protocolado acima para prosseguimento das solicitações, o seguinte: cópia 
da planta aprovada do imóvel objeto de impugnação pelo interessado. O atendimento da notifi cação, no prazo determinado, é condição indispensável ao conhecimento e análise 
do pedido formulado.
 

 Campinas, 27 de fevereiro de 2013 
 HELDER HIDEAKI KOTI 

 Agente Fiscal Tributário - CSFI-DRI-SMF 
   

 COORDENADORIA  SETORIAL  DE  FISCALIZAÇÃO  IMOBILIARIA 
  

  Protocolo: 2011-11-13657 
 Interessado(a): ROBERTO   GAGLIARDO 
 c.cartográficos:3164.6472.0129.00000   3164.6472.0139.00000 
 3164.6472.0149.00000    3164.6472.0159.00000   3164.6472.0169.00000 
 3164.6472.0303.00000   3164.6472.0293.00000   3164.6472.0283.00000 
 3164.6472.0273.00000   3164.6472.0263.00000 
   Comunicamos que fi ca o  interessado notifi cado(a) a sanear processo em referência, no prazo  de 15 dias da data desta publicação, juntando os seguintes  documentos:   
 Cópia   da Certidão de Matrícula Atualizada (emitida nos últimos 360   dias) expedida pelo cartório de registro a que jurisdicionado o   imóvel,  referente   a ANEXAÇÃO     
DOS   SEGUINTES    LOTES: LOTE  009  com 296,60 m², LOTE 010  com  296,60 m², 
 LOTE   011 com 296,60 m2, LOTE 012 com 296,60 m², LOTE 013 com 296,60 m²,   LOTE 016 com 296,60 m², LOTE 017 com 296,60 m², LOTE 018  com   296,60 m², 
LOTE 19  com 296,60 m² e LOTE 020 com  296,60 m²  NO    SEGUINTE  LOTE:  LOTE  020  com   2.966,00     m²  ;   NOS   TERMOS DO ART. 21 DA   LEI   11.111/01.    
  Obs.: tal solicitação se faz necessária tendo em vista a divergência entre os dados do requerente e os dados constantes do cadastro imobiliário municipal.
  O atendimento da notifi cação, no prazo determinado, é condição indispensável ao conhecimento e análise do pedido formulado, cuja inobservância determina o seu respectivo 
arquivamento.PROTOCOLIZAR OS DOCUMENTOS   MEDIANTE REQUERIMENTO NO PROTOCOLO GERAL TERREO GUICHE Nº 01.
 

 Campinas, 27 de fevereiro de 2013 
 SOLANGE  RAQUEL DO AMARAL GOLIA 

 AGENTE FISCAL  TRIBUTARIO 
   

 COORDENADORIA  SETORIAL  DE  FISCALIZAÇÃO  IMOBILIARIA 
  

  Protocolo: 2011-11-07121 
 Interessado(a): FERNANDO  LA   GUARDIA 
   Comunicamos que fi ca o  interessado notifi cado(a) a sanear processo em referência, no prazo  de 15 dias da data desta publicação, juntando os seguintes  documentos:   
 Cópia   da Certidão de Matrícula Atualizada (emitida nos últimos 360   dias) expedida pelo cartório de registro a que jurisdicionado o   imóvel,  referente   a ANEXAÇÃO     
DOS SEGUINTES  LOTES: LOTE 002 com  492,68 m² e  LOTE 003  com    186,90 m² QUARTEIRÃO  00340   no SEGUINTE LOTE : LOTE 002  com   679,58  m²; 
NOS    TERMOS DO ART. 21 DA   LEI   11.111/01   
  Obs.: tal solicitação se faz necessária tendo em vista a divergência entre os dados do requerente e os dados constantes do cadastro imobiliário municipal.
  O atendimento da notifi cação, no prazo determinado, é condição indispensável ao conhecimento e análise do pedido formulado, cuja inobservância determina o seu respectivo 
arquivamento.PROTOCOLIZAR OS DOCUMENTOS   MEDIANTE REQUERIMENTO NO PROTOCOLO GERAL TERREO GUICHE Nº 01.
 

 Campinas, 27 de fevereiro de 2013 
 SOLANGE  RAQUEL DO AMARAL GOLIA 

 AGENTE FISCAL  TRIBUTARIO 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS 

 COORDENADORIA SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO FISCAL E ADMINISTRAÇÃO 
  

 Protocolo: 2013/10/07110
Interessado: Kuehne + Nagel Serviços Logísticos Ltda
IM: 100.940-0
Assunto: Cancelamento de NFSe
Pelo que consta do protocolo em pauta, DEIXO DE CONHECER do pedido de cancelamento da NFSe nº 24909, emitida em 05/12/2012, nos termos do artigo 10, § 4º da 
Instrução Normativa DRM/SMF nº 004/2009, alterado pelo artigo 2º da IN SMR nº 003/2012. 

 Campinas, 27 de fevereiro de 2013 
 JAMIL JANGE NETO 

 RESPONDENDO PELA CSPFA/DRM 
   

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO MOBILIÁRIA 
 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

 Fica NOTIFICADO o Sujeito Passivo, na condição de Responsável Tributário, do lançamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, incidente sobre os 
Serviços de Construção Civil e congêneres, apurado a partir do protocolo abaixo identifi cado, com fundamento na Legislação Tributária Municipal pertinente e suas alterações, 
especialmente o art. 2º. - subitens 7.02, 7.04 e 7.05 - da Lista de Serviços, art. 14 - incisos II e V, art. 22, art. 27 - inciso III, todos da Lei Municipal nº. 12.392/05, e a Resolução 
SMF nº. 001/08.
  Pode o Responsável Tributário efetuar o pagamento, o parcelamento, ou apresentar impugnação, nos termos da legislação tributária municipal, especialmente o art. 30 da Lei 
Municipal nº. 12.392/05 e art. 34 da Lei Municipal nº 13.104/07, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data em que se considera efetuada a notifi cação conforme art. 22, III 
da Lei Municipal nº 13.104/07.

INSCRIÇÃO 
MOBILIÁRIA

Nº DA GUIA DE 
RECOLHIMENTO

Nº DO 
PROTOCOLO

CÓDIGO
CARTOGRÁFICO

SUJEITO
PASSIVO

ENDEREÇO DA OBRA SERVIÇO
ÁREA

TRIBUTADA
(M²)

FATO
GERADOR

VALOR

015961/2013 2010/11/8515 3451.22.32.0085.01001
TRANS WAR TRANS-

PORTES LTDA

AVENIDA DAS AMOREIRAS, 7480
BAIRRO: JARDIM PARAÍSO DE 

VIRACOPOS
CEP: 13052-205

CONSTRUÇÃO 228,44 20/10/2009 4.807,40

1873199 015963/2013 1993/11/62207 3422.11.60.0092.01001
ANTONIO TRIVE-

LATTO

RUA JOSÉ RODRIGUES, 127
BAIRRO: PARQUE BRASÍLIA

CEP: 13091-467
CONSTRUÇÃO 53,58 07/12/2010 1.388,43



27Campinas, quinta-feira, 28 de fevereiro de 2013 Diário Ofi cial do Município de Campinas

015965/2013 2010/11/6223 3261.54.43.0100.01001
ORGANIZAÇÃO 

HOTELEIRA LEONEL 
LTDA – EPP

RUA JOSÉ LUIZ CAMARGO MOREI-
RA, 93 / LOTE 8

BAIRRO: MANSÕES SANTO 
ANTONIO

CEP: 13087-511

CONSTRUÇÃO 1.688,78 14/10/2010 35.539,46

015967/2013 2008/10/29061 3242.12.89.0514.01001
BANCO INDUSTRIAL 

E COMERCIAL S/A

RUA MARIAZINHA LEITE CAMPAG-
NOLLI, 884 / LOTE 08-SUB

BAIRRO: PARQUE XANGRILÁ
CEP: 13098-615

CONSTRUÇÃO 212,28 31/07/2010 5.500,85

015968/2013 2006/10/7652 3423.24.89.0200.01001
MARCELO KAYSEL 

MACHADO DE 
SOUSA

AV. DOUTOR JESUINO MARCONDES 
MACHADO, 495

BAIRRO: NOVA CAMPINAS
CEP: 13092-108

CONSTRUÇÃO 131,05 10/08/2010 2.757,88

1766031 015971/2013 2010/11/5815 3431.24.52.0088.01001
DORALICE ALVES 

DE MACEDO SOUZA

RUA ERNESTO ALVES FILHO, 562
BAIRRO: JARDIM CAMPOS ELÍSEOS

CEP: 13060-057
CONSTRUÇÃO 236,77 11/07/2011 4.982,70

1766031 015972/2013 2010/11/5815 3431.24.52.0088.01001
DORALICE ALVES 

DE MACEDO SOUZA

RUA ERNESTO ALVES FILHO, 562
BAIRRO: JARDIM CAMPOS ELÍSEOS

CEP: 13060-057
CONSTRUÇÃO 105,23 22/03/2012 2.214,51

1696998 015970/2013 2009/11/13695 3214.14.03.0315.01001
GABRIEL RIBEIRO 

BARNABE

RUA BISPO SOWKUNIHIRO, 60
BAIRRO: RESIDENCIAL TERRAS 

DO BARÃO
CEP: 13085-636

CONSTRUÇÃO 129,93 16/01/2011 3.366,90

1826085 015966/2013 2010/11/11958 3452.31.02.0160.01001
RICARDO MOTOYA-

MA DE ALMEIDA

BADEN, 71 / RUA PLÍNIO LUIZ DE 
SIQUEIRA JUNIOR 

BAIRRO: SWISS PARK
CEP: 13049-405

CONSTRUÇÃO 238,18 30/11/2011 6.172,00

1739140 015962/2013 2010/11/150 3244.11.22.0040.01001

SILVIAMARA 
MICUCCI NIDOTTI 
AVANCINI JANOU-

SEK

LOTEAMENTO PQ. DAS QUARES-
MEIRAS, 101 / RUA JÚLIO LÚCIO 

MUKUNO
BAIRRO: PQ. DAS QUARESMEIRAS

CEP: 13098-439

CONSTRUÇÃO 261,43 29/11/2011 7.220,75

1832441 015960/2013 2010/11/12899 3164.64.13.0265.01001
SEBASTIÃO LEMES 

BORGES

RUA JOÃO DE SOUZA COELHO, 115
BAIRRO: PARQUE VIA NORTE

CEP: 13065-703
CONSTRUÇÃO 202,12 30/05/2011 2.543,57

1694154 015959/2013 2009/11/9079 3444.42.36.0174.01001
ARMANDO GUER-

NELLI MAIA

AV. ENGENHEIRO ANTONIO FRAN-
CISCO DE PAULA SOUZA, 4071

BAIRRO: VILA PARAÍSO
CEP: 13043-540

CONSTRUÇÃO 103,08 13/07/2009 2.169,26

1704788 015958/2013 2009/11/10177 4312.52.11.0455.01001
RALFO BOLSONARO 
BUENO PENTEADO

RUA RAMIRE JOSÉ CALAMARI, 675
BAIRRO: COLINAS DO ERMITAGE 

(SOUSAS)
CEP: 13106-124

CONSTRUÇÃO 317,94 12/08/2009 8.860,36

1719661 015957/2013 2010/11/533 3214.11.15.0446.01001
FERNANADA 

BELOTI GOMES 
COUTINHO

RUA THIAGO JORGE PEREIRA 
FOGARI, 586

BAIRRO: RESIDENCIAL TERRAS 
DO BARÃO

CEP: 13085-602

CONSTRUÇÃO 129,87 19/11/2010 3.365,34

1719157 015956/2013 2010/11/715 3214.13.67.0039.01001
MARIANA SOARES 

DA ROSA

RUA MANOEL ESTEVES DA SILVA, 
149

BAIRRO: RESIDENCIAL TERRAS 
DO BARÃO

CEP: 13085-620

CONSTRUÇÃO 129,44 26/10/2010 3.354,20
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015954/2013 2010/11/13428 3411.44.58.0222.01001
RAFAEL GENARI 

GUIMARAES

RUA CLOTILDE ODOARDO, 116
BAIRRO: PARQUE VIA NORTE

CEP: 13065-480
CONSTRUÇÃO 116,74 01/10/2010 2.456,73

015955/2013 2010/11/13428 3411.44.58.0222.01001
RAFAEL GENARI 

GUIMARAES

RUA CLOTILDE ODOARDO, 116
BAIRRO: PARQUE VIA NORTE

CEP: 13065-480
CONSTRUÇÃO 50,32 12/01/2012 803,06

 

 Campinas, 27 de fevereiro de 2013 
 MAX VICTOR TADEU CUNHA RAMM 

 AFTM - Matríc. 91663-3 Respondendo Pela CSFM/DRM 

 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

 5ª CONFERÊNCIA DA CIDADE DE CAMPINAS 
 RESOLUÇÃO NORMATIVA MUNICIPAL Nº 01 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2013  EDITAL DE CONVOCAÇÃO  COMISSÃO PREPARATÓRIA DA 5ª 

CONFERÊNCIA DA CIDADE DE CAMPINAS 
  ULYSSES CIDADE SEMEGHINI,  Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano e presidente coordenador da 5ª Conferência da Cidade de Campinas no 
uso de suas atribuições legais, de acordo com o Decreto Municipal  nº 17.876 de 21 de fevereiro de 2013,  CONVOCA  os  r epresentantes dos diversos segmentos da sociedade 
que comporão a  Comissão Preparatória da 5ª Conferência da  Cidade de Campinas , conforme Resolução Normativa nº 14, de 06 de junho de 2012, artigo 17, do Ministério 
das Cidades. A assembleia de eleição será realizada  6ª feira dia 08 de março de 2013, às 19h00, Salão Vermelho, 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;  
 II - movimentos populares;
 III - trabalhadores, por suas entidades sindicais;
 IV - empresários relacionados à produção e ao fi nanciamento do      desenvolvimento urbano;
 V - entidades profi ssionais, acadêmicas e de pesquisa e conselhos profi ssionais;
 VI - ONG´s com atuação na área do Desenvolvimento Urbano;
 § 1º Todas as entidades dos segmentos deverão ter atuação na área de desenvolvimento urbano.
 

 Campinas, 25 de fevereiro de 2013 
 ULYSSES CIDADE SEMEGHINI 

 Presidente Coordenador Da 5ª Conferência Da Cidade De Campinas 

 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS    

 COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO 
 (EDITAL 008/2012) 

 Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recursos Humanos  comunica  os resultados dos Exames Pré-Admissionais, dos candidatos a cargo 
público relacionados abaixo:
CARGO NOME AV. MEDICA
AG.ADMINISTRATIVO ADRIANA PIVA MARASCALCHI APTO
AG.ADMINISTRATIVO ANDRESSA CRISTINA GOMES APTO
AG.ADMINISTRATIVO ALAN OLIVEIRA SANTOS APTO
AG.ADMINISTRATIVO ALEXANDRE SILVA DE CARVALHO APTO
AG.ADMINISTRATIVO CRISTIANE TORELLO APTO
AG.ADMINISTRATIVO DARCIO VIEIRA CHAVES APTO
AG.ADMINISTRATIVO DENISE SAKUMA APTO
AG.ADMINISTRATIVO ELAINE DOS SANTOS SOARES APTO
AG.ADMINISTRATIVO EWERTON CALTRAN MANARIN APTO
AG.ADMINISTRATIVO GABRIELLE ALLANA F DE SOUZA APTO
AG.ADMINISTRATIVO JENNIFFER FERNANDES SERRA APTO
AG.ADMINISTRATIVO JULIA BRANDAO KASHIWAGURA APTO
AG.ADMINISTRATIVO JULIAN RIBEIRO NOGUES APTO
AG.ADMINISTRATIVO LUCAS ANTONIO DE O SILVA APTO
AG.ADMINISTRATIVO LUCIANA DE PAIVA MEIRA APTO
AG.ADMINISTRATIVO TAIS ANTUNES NIRO APTO
AG.ADMINISTRATIVO THACIA BORGES P DE MORAES APTO
AG.ADMINISTRATIVO TAMARA ROBERTA PIMENTEL SANTOS APTO
AG.ADMINISTRATIVO VALERIA MARIA BONETTO APTO
AG.ADMINISTRATIVO VICTOR ALVES TORRES APTO
 

 Campinas, 27 de fevereiro de 2013 
 MARCELO DE MORAIS 

 Diretor  
   

 COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO 
 (EDITAL 005/2012) 

 O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recursos Humanos  comunica  os resultados dos Exames Pré-Admissionais, dos candidatos aos 
cargos públicos relacionados abaixo:
CARGO NOME AV. MEDICA
COND.VEIC. MAQUINAS EMERGENCIA ALECIO ANTONIO NEVES APTO
COND.VEIC. MAQUINAS EMERGENCIA MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA APTO
COND.VEIC. MAQUINAS EMERGENCIA OCTAVIO EGYDIO AVILLA APTO
AG.MANUTENCAO MARCOS DAVID COLOMEU APTO
AG.MANUTENCAO OSMAR COSTA DA ROCHA APTO
AG.APOIO OPERACIONAL EDSON ELIODORO APTO
AG.APOIO OPERACIONAL RAFAEL BENEDITO DE OLIVEIRA APTO
AG.OPERACIONAL ALEX DIAS ALVES APTO
AG.OPERACIONAL DAMARK ANTONIO DE ALMEIDA APTO
AG.OPERACIONAL ELSON MENDES SIMAO APTO
AG.OPERACIONAL VINICIUS CERVANTES PEREIRA APTO
 

 Campinas, 27 de fevereiro de 2013 
 MARCELO DE MORAIS 

 Diretor  
   

 CONVOCAÇÃO 
 A Junta Médica Ofi cial CONVOCA o servidor relacionado abaixo a comparecer
 em sua respectiva data e horário, para avaliação com Relatórios e Exames Médicos,
 à Rua Onze de Agosto, nº.744, 1º Andar.
07/03/2013 às 08h30 - PEDRO ROGÉRIO OLIVEIRA MATOS
 

 Campinas, 27 de fevereiro de 2013 
 JUNTA MÉDICA OFICIAL 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
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 PORTARIA ASSINADA PELO SENHOR PREFEITO 
 PORTARIA N.º 79173/2013 
  O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 2013/08/85, pela presente,

 RESOLVE 

  Ceder a partir de 01/02/2013, o servidor LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA, 
matrícula nº 1100408, para com prejuízo de vencimentos, mas sem prejuízo das de-
mais vantagens do cargo, prestar serviços junto à Câmara Municipal de Campinas, 
mediante ressarcimento das despesas a esta municipalidade. 

  A responsabilidade pelas contribuições previdenciárias, do servidor e patronal será da 
Câmara Municipal de Campinas, a qual descontará e repassará diretamente ao CAM-
PREV - Instituto de Previdência Social do Município de Campinas, de acordo com a 
Instrução Normativa nº 01 publicada no DOM em 05/07/2005.

 SECRETARIA DE SAÚDE 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 

 Em 26 de Fevereiro de 2013    Processo Administrativo n.º: 11/10/37984 
- Termo de Contrato nº 44/2012 - Interessado: SMS - Contratada: CQC - 
Tecnologia em Sistemas Diagnósticos Ltda. Objeto: Locação de sistema 
automatizado para a realização de exames de microbiologia do Labora-
tório Municipal, com fornecimento de reagentes e todos os materiais de 

suporte. 
 Diante da análise e parecer técnico da Secretaria Municipal de Administração e 
com a competência conferida pelo Art. 20, Parágrafo único, do Decreto Municipal 
15.291/2005,  AUTORIZO  o reajuste contratual do processo em epígrafe, no percen-
tual de 5,68% a partir de 09/03/2013.
 

 DR.CARMINO ANTONIO DE SOUSA  
 Secretário Municipal De Saúde 

   

 COMUNICADO 
  O COORDENADOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE SUL COMUNICA  que a 
empresa  CASA DE REPOUSO E HOSPEDAGEM VITÓRIA DE JESUS LTDA 
EPP , CNPJ 08.931.937.0001/92, sito à Av. MONTE CASTELO, 150 - Jd Proença - 
Campinas SP, com atividade de Longa Permanência para idosos , teve desinterditada, 
através do auto de ocorrência nº 2097 o pavimento inferior, podendo ser utilizado 
para outros fi ns (que não o alojamento de idosos), como: guarda de objetos, matérias 
e outros, uma vez que será mudada a utilização do espaço, cessando os motivos que 
deram causa à mesma, conforme auto de infração nº 3672 

 Campinas, 27 de fevereiro de 2013 
 SANDRA AP C P L ROCHA 

 COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE SUL 

 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA 
CONSTRUÇÃO DE MURO E/OU ALAMBRADO 

 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 de muro ou alambrado nos terrenos abaixo 
relacionados 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 proprie-
tários a interposição de defesa, por escrito, no prazo máximo de 08 (oito) dias a contar 
da presente data, sob pena do lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa e 
posterior cobrança judicial.

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCO-

LO

“ARTHUR DE 
CASTRO VIN-

TEM”
3341.42.71.0229.00000 86/2013 “JD STA 

ROSA” 19 2012/156/531

“IMOBILIARIA 
PAULISTA 

LTDA”
5213.33.75.0400.00000 4968/2012

“VILA 
PALMEIRAS 
- CONTINU-

ACAO”

11 2012/156/624

“MARCELO 
JOSE REINA 

PATELLI”
3442.12.98.0114.00000 61/2013

“JD DAS 
ANDORI-

NHAS”
8 2012/156/405

“STELIO GON-
CALVES” 3341.33.70.0202.00000 84/2013 “JARDIM 

ROSSIN” 17 2012/156/1016

 

 Campinas, 25 de fevereiro de 2013 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE  SERVIÇOS PÚBLICOS 
   

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO
DESOBSTRUÇÃO 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 dos imóveis neste município não atenderam 
as notifi cações para desobstrução e ou limpeza e ou remoção de entulho do passeio, 
conforme abaixo relacionados, vem pelo presente Edital notifi cá-los dos Autos de In-
fração e Multa lavrados conforme a Lei Complementar 09/03. É facultado aos pro-
prietários 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.

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO”

AIM BAIRRO LOTE PROTOCO-
LO

“ALEXANDRE AN-
TONIO D ALMEI-
DA FERNANDES”

3263.12.32.0119.01001 188/2013 “PARQUE 
ALTO TA-
QUARAL”

10 2012/156/2977

“ELDITO RODRI-
GUES DA SILVA”

3442.24.22.0219.00000 113/2013 “JARDIM 
TAMOIO”

16 2012/156/1256

“SOCIEDADE 
CIVIL FAZENDA 
TAUBATE LTDA”

3432.44.55.0241.01001 5025/2012 “JARDIM 
DO LAGO”

15 2012/156/1455

 

 Campinas, 25 de fevereiro de 2013 
 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 constatado 
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 Infração e Multa lavrados 
conforme Lei Complementar 09/03. É facultado aos proprietários 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.

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCO-

LO

“EMILIO 
NALESSO” 3441.44.26.0100.00000 68/2013 “JD NOVA 

EUROPA” 8 2012/156/515

“WILSON LUIZ 
SEGURA” 3263.43.77.0073.00000 270/2013

“CONDOMINIO 
FAZENDA 

TAQUARAL”
7 2012/156/2805

 

 Campinas, 25 de fevereiro de 2013 
 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 constatado 
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 con-
forme 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 publicação sob pena de lançamento do 
valor não quitado em Dívida Ativa.

COMPRO-
MISSÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO”

AIM BAIRRO LOTE PROTOCO-
LO

“CARLOS 
APARECIDO 

FABIANI”

3433.22.72.0241.01001 4671/2012 “JD NOVO 
CAMPOS 
ELISEOS”

12-A 2012/156/43

“MICHITA 
CAMNEU”

3334.34.79.0094.00000 102/2013 “PARQUE 
VALENCA”

32 2012/156/583

“NELSON 
FERREIRA”

3421.24.78.0012.01001 1488/2012 “HELIO MAR-
TINELLI”

3-SUB 2011/70/7015

“SOCIEDADE 
CIVIL FAZEN-
DA TAUBATE 

LTDA”

3432.44.55.0241.01001 5023/2012 “JARDIM DO 
LAGO”

15 2012/156/1455

“VENILDA 
ROSA DA 

CRUZ”

3263.31.97.0196.00000 5011/2012 “JD SANTA-
NA”

2 2011/70/6055

“WILSON 
LUIZ SEGU-

RA”

3263.43.77.0073.00000 271/2013 “CONDO-
MINIO 

FAZENDA 
TAQUARAL”

7 2012/156/2805

 

 Campinas, 25 de fevereiro de 2013 
 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 Munnicipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições e tendo 
constatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, 
não atenderam as notifi cações para a execução da limpeza dos terrenos abaixo relacio-
nados 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.

COMPRO-
MISSÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO”

AIM BAIRRO LOTE PROTOCO-
LO

“ARTHUR 
DE CASTRO 

VINTEM”

3341.42.71.0229.00000 83/2013 “JD STA 
ROSA”

19 2012/156/531

“EMILIO 
NALESSO”

3441.44.26.0100.00000 70/2013 “JD NOVA 
EUROPA”

8 2012/156/515

“STELIO 
GONCAL-

VES”

3341.33.70.0202.00000 87/2013 “JARDIM 
ROSSIN”

17 2012/156/1016

 

 Campinas, 25 de fevereiro de 2013 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE  SERVIÇOS PÚBLICOS 
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 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA PAVIMENTAR 
O 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 pavimentação do passeio nos terrenos abaixo relacio-
nados, nos respectivos prazos legais, vem pelo presente Edital, notifi cá-los dos Autos 
de Infração e Multa lavrados conforme Lei Complementar 09/03. É facultada aos pro-
prietários 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.

COMPRO-
MISSÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCO-

LO

“ALE-
XANDRE 

ANTONIO D 
ALMEIDA 
FERNAN-

DES”

3263.12.32.0119.01001 189/2013
“PARQUE 
ALTO TA-
QUARAL”

10 2012/156/2977

“ANTONIO 
ALEXANDRE 

DA SILVA”
3364.51.99.0029.00000 4996/2012

“JARDIM 
PLANALTO 

VIRACOPOS”
11 2012/156/872

“ARTHUR 
DE CASTRO 

VINTEM”
3341.42.71.0229.00000 82/2013 “JD STA 

ROSA” 19 2012/156/531

“IMOBILIA-
RIA PAULIS-

TA LTDA”
5213.33.75.0400.00000 4967/2012

“VILA 
PALMEIRAS 

- CONTINUA-
CAO”

11 2012/156/624

“JULIAO 
JOSE BAR-

BOSA”
3343.52.99.0330.00000 4641/2012 “JD FLOREN-

CE” 26 2011/70/7214

“MARCELO 
JOSE REINA 

PATELLI”
3442.12.98.0114.00000 62/2013 “JD DAS AN-

DORINHAS” 8 2012/156/405

“MICHITA 
CAMNEU” 3334.34.79.0094.00000 103/2013 “PARQUE 

VALENCA” 32 2012/156/583

“SANDI 
ALVES SUAS-

SUNA”
3223.41.14.0378.00000 308/2013

“JARDIM 
ALTO DA 
CIDADE 

UNIVERSITA-
RIA”

22 2012/156/4699

“STELIO 
GONCAL-

VES”
3341.33.70.0202.00000 85/2013 “JARDIM 

ROSSIN” 17 2012/156/1016

 

 Campinas, 25 de fevereiro de 2013 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE  SERVIÇOS PÚBLICOS 
   

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA REPARO DE 
MURO/ALAMBRADO 

 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 neste município não atenderam as 
notifi cações para reparo do muro ou alambrado, nos respectivos 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 data sob pena do lançamento do valor 
não quitado em Dívida Ativa e posterior cobrança judicial.

COMPRO-
MISSÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO”

AIM BAIRRO LOTE PROTOCO-
LO

“EMILIO 
NALESSO”

3441.44.26.0100.00000 69/2013 “JD NOVA 
EUROPA”

8 2012/156/515

 

 Campinas, 25 de fevereiro de 2013 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE  SERVIÇOS PÚBLICOS 
   

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA REPARO DE 
MURO E/OU ALAMBRADO (REINCIDENTE) 

 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 reparo do muro e/ou alambrado dos terrenos abaixo 
relacionados nos respectivos prazos legais, vem por meio deste Edital, notifi cá-los 
dos Autos de Infração e Multa lavrados conforme Lei 11.455/2002. É facultado aos 
proprietários/possuidores a interposição de defesa, por escrito, no prazo máximo de 
08 (oito) dias a contar da presente data, sob pena do lançamento do valor não quitado 
em Dívida Ativa e posterior cobrança judicial

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO”

AIM BAIRRO LOTE PROTOCO-
LO

“VENILDA ROSA 
DA CRUZ”

3263.31.97.0196.00000 5012/2012 “JD SAN-
TANA”

2 2011/70/6055

 

 Campinas, 25 de fevereiro de 2013 
 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.

COMPRO-
MISSÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCO-

LO

“BENEDI-
TO DOMIN-

GUES”
3421.13.39.0111.01001 4966/2012

“JARDIM 
NOSSA 

SENHORA 
AUXILIADO-

RA”

63 2012/156/673

“CRISTINA 
DE ABREU 

RODRI-
GUES”

3414.32.08.0143.01001 4851/2012 “VILA ESTA-
DIO” 21 2012/156/5373

“PEDRO 
DOMIN-

GUES DO 
NASCI-
MENTO 
SILVA”

3412.53.07.0117.01001 72/2013 “JARDIM 
CHAPADAO” 2 2012/156/1985

“SOCIEDA-
DE CIVIL 
FAZENDA 
TAUBATE 

LTDA”

3432.44.55.0241.01001 5024/2012 “JARDIM DO 
LAGO” 15 2012/156/1455

 

 Campinas, 25 de fevereiro de 2013 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE  SERVIÇOS PÚBLICOS 
   

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 
MURO E/OU ALAMBRADO 

 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, para cientifi cá-los da obrigação constituida na Lei 
11.455/02, estabelecendo que devam executar a construção de muro ou cercá-lo com 
tela de arame galvanizado, com no mínimo de 1,50m (um metro e cinquenta centime-
tros) de altura, inexistindo construção a testada do lote deverá conter 0,40 (quarenta 
centimetros) de muro e 1,10m (um metro e dez centimetros) de altura a complementar 
com tela de arame galvanizado, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar desta publi-
cação. O não cumprimento da presente notifi cação ensejará a imposição de multa e a 
adoção da medidas previstas no citado diploma legal.

COMPRO-
MISSÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO”

NOTIFI-
CAÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCO-

LO

“JOAO 
BATISTA 
BORGES”

3261.12.83.0226.00000 12246
“PARQUE 
DAS UNI-
VERSIDA-

DES”
1 2012/156/706

“NEIMAR 
BENATTI 
DE JESUS 
MARTINS”

3234.11.11.0388.00000 13591
“VILA SAN-
TA ISABEL 

- BG”
27 2012/156/2661

“ZULEIKA 
MIYUKI 
SATO”

3341.43.97.0171.00000 13435 “JD STA 
ROSA” 8 2012/156/6752

 

 Campinas, 25 de fevereiro de 2013 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE  SERVIÇOS PÚBLICOS 
   

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE DESOBSTRUÇÃO  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 abaixo relacionados, referente 
aos terrenos descritos e localizados neste município, para notifi cá-los na forma da 
Lei Complementar 09/03, estabelecendo que devam providenciar a desobstrução e ou 
limpeza e ou remoção do entulho do passeio, 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 previstas no citado diploma legal.

COMPRO-
MISSÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO”

NOTIFICA-
ÇÃO

BAIRRO LOTE PROTOCO-
LO

“GEORGINA 
DE CAMPOS 
VALENTE”

3443.32.05.0144.01001 6081 “VL GEOR-
GINA”

15 2012/156/1694

“LEONCIO 
MACHADO 

DE CAMPOS”

3414.44.69.0106.01001 12719 “VILA 
DUTRA”

5 2012/156/6420

 

 Campinas, 25 de fevereiro de 2013 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE  SERVIÇOS PÚBLICOS 
   

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO LIMPEZA 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 e abaixo relacionados, vem através do presente Edital para notifi cá-los da 
obrigação constituida na Lei 09/03, estabelecendo que devam executar a limpeza do 
passeio, no prazo de 10 (dez) dias, a contar desta publicação. O não cumprimento da 
presente notifi cação ensejará a imposição de multa e a adoção das medidas previstas 
nos citados diplomas legais.

COMPRO-
MISSÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO”

NOTIFICA-
ÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCO-

LO

“ANTONIO 
DA SILVA” 3422.12.41.0279.00000 13152

“JARDIM 
BOA ESPE-

RANCA”
26 2012/156/926
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“BENEDITO 
DOMIN-
GUES”

3421.13.39.0111.01001 13187

“JARDIM 
NOSSA 

SENHORA 
AUXILIA-

DORA”

63 2012/156/673

“GEORGINA 
DE CAMPOS 
VALENTE”

3443.32.05.0144.01001 6080 “VL GEOR-
GINA” 15 2012/156/1694

“JOSE 
NARDEZ” 3234.14.18.0117.01001 13093

“VILA SAN-
TA ISABEL 

- BG”
13 2012/156/6731

“MANOEL 
FERREIRA 

USF”
3422.11.91.0001.00000 13349 “PARQUE 

BRASILIA” 23 2012/156/6461

 

 Campinas, 25 de fevereiro de 2013 
 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.

COMPRO-
MISSÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO”

NOTIFICA-
ÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ANTONIO 
DA SILVA” 3422.12.41.0279.00000 13151

“JARDIM 
BOA ESPE-

RANCA”
26 2012/156/926

“ANTONIO 
JOSE L.DE 
VASCON-
CELLOS”

3263.44.97.0268.01001 13327
“CONDO-

MINIO 
FAZENDA 

TAQUARAL”
5 2012/156/1575

“ARMANDO 
NICOLAU” 3432.63.49.0348.00000 12456 “JARDIM DO 

TREVO” 7-UNI 2012/156/6129

“ARMANDO 
NICOLAU” 3432.63.49.0333.00000 12454 “JARDIM DO 

TREVO” 6-UNI 2012/156/6128

“BENEDITO 
DOMIN-
GUES”

3421.13.39.0111.01001 13186

“JARDIM 
NOSSA 

SENHORA 
AUXILIADO-

RA”

63 2012/156/673

“GEORGINA 
DE CAMPOS 
VALENTE”

3443.32.05.0144.01001 6078 “VL GEORGI-
NA” 15 2012/156/1694

“GILBERTO 
MILANI 
PARRA”

3442.21.52.0074.00000 13524 “JARDIM 
ITATIAIA” 13 2013/156/231

“JDE 
EMPREEN-
DIMENTOS 
IMOBILIA-

RIOS LTDA”

3233.64.34.0411.00000 12933
“RESI-

DENCIAL 
VITORIA 
ROPOLE”

4 2011/70/7690

“JOAO 
ARNATO” 5213.63.19.0140.00000 13933

“JARDIM 
SAO DOMIN-

GOS”
12 2013/156/501

“LUIZ 
CARLOS DE 

SOUZA”
3432.23.59.0041.00000 13139 “PARQUE IN-

DUSTRIAL” 5 2012/156/6709

“MANOEL 
FERREIRA 

USF”
3422.11.91.0001.00000 13348 “PARQUE 

BRASILIA” 23 2012/156/6461

“MARCELO 
JOSE REINA 

PATELLI”
3442.12.98.0114.00000 13544 “JD DAS AN-

DORINHAS” 8 2012/156/405

“NEIMAR 
BENATTI 
DE JESUS 
MARTINS”

3234.11.11.0388.00000 13590 “VILA SANTA 
ISABEL - BG” 27 2012/156/2661

“NICOLAU 
CURY” 3432.63.49.0318.00000 12451 “JARDIM DO 

TREVO” 5-UNI 2012/156/6127

“ZULEIKA 
MIYUKI 
SATO”

3341.43.97.0171.00000 13433 “JD STA 
ROSA” 8 2012/156/6752

 

 Campinas, 25 de fevereiro de 2013 
 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.

COMPRO-
MISSÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO”

NOTIFICA-
ÇÃO

BAIRRO LOTE PROTOCO-
LO

“ANTONIO 
JOSE L.DE 
VASCON-
CELLOS”

3263.44.97.0268.01001 13328 “CONDO-
MINIO 

FAZENDA 
TAQUARAL”

5 2012/156/1575

“CRIS-
TIANA 

ANGELINI 
SELINGAR-

DE”

4153.64.69.0082.00000 12562 “PARQUE 
JATIBAIA”

30 2012/156/6363

“EDNEI 
ANTONIO 

RODRI-
GUES 

ZANINI E 
OUTRO”

3364.54.17.0024.00000 12330 “JARDIM 
PLANALTO 

VIRACOPOS”

3 2012/156/6311

“GEOR-
GINA DE 
CAMPOS 

VALENTE”

3443.32.05.0144.01001 6079 “VL GEORGI-
NA”

15 2012/156/1694

“GILBERTO 
MILANI 
PARRA”

3442.21.52.0074.00000 13525 “JARDIM 
ITATIAIA”

13 2013/156/231

“JATIBAIA 
EMPR 

IMOB SC 
LTDA”

4153.64.69.0013.00000 12567 “PARQUE 
JATIBAIA”

24 2012/156/6364

“JOAO 
BATISTA 
BORGES”

3261.12.83.0226.00000 12247 “PARQUE 
DAS UNI-
VERSIDA-

DES”

1 2012/156/706

“MANOEL 
FRAN-
CISCO 

PEDROSO 
SOBRI-
NHO”

5231.31.58.0350.00000 11696 “JARDIM 
SAO DOMIN-

GOS”

4 2012/156/5785

“MARCIA 
AKEMI 

UTSUMI”

3263.62.52.0054.00000 13027 “VILA NO-
GUEIRA”

5 2012/156/6745

“MARCIA 
MARIA 
CORSI 

MOREIRA 
FANTINAT-

TI”

3232.62.61.0369.01001 13224 “CIDADE 
UNIVERSITA-
RIA CAMPI-

NEIRA”

12 2012/156/6664

“ZULEIKA 
MIYUKI 
SATO”

3341.43.97.0171.00000 13434 “JD STA 
ROSA”

8 2012/156/6752

 

 Campinas, 25 de fevereiro de 2013 
 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 constituida 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.

COMPRO-
MISSÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO”

NOTIFICA-
ÇÃO

BAIRRO LOTE PROTOCO-
LO

“NEIMAR 
BENATTI 
DE JESUS 
MARTINS”

3234.11.11.0388.00000 13592 “VILA SANTA 
ISABEL - BG”

27 2012/156/2661

 

 Campinas, 25 de fevereiro de 2013 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE  SERVIÇOS PÚBLICOS 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 

 Protocolo: 2012/10/59226
Interessado: Carlos Francisco Simões Correia
DEFIRO o pedido de cancelamento dos Autos de Infração e Multa nºs 39099 e 39100 
(Prot. 2004/70/1542)

Protocolo: 2007/70/1759
Interessado: José Geraldo Maschietto de Lima 
DEFIRO o pedido de cancelamento dos Autos de Infração e Multa nºs 54366, 54369, 
59811, 59813, 59915 e 67774.

Protocolo: 2007/70/7050
Interessado: Boa Vista Empreendimentos Imobiliários Ltda.
DEFIRO o pedido de cancelamento dos Autos de Infração e Multa nºs 67742, 67743, 
0112 e 0113.
 

 Campinas, 18 de fevereiro de 2013 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
   

 EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 Fica o proprietário abaixo relacionado, intimado  a  canalizar e direcionar o escoamen-
to 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.
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 DE: José Eduardo Ribeiro -   Protocolo 2012/70/3781 - Proprietário: Felicio de Jesus 
Feriane-  Rua  Artur Urbano de Andrade - Lote 004 - Quadra  M - Quarteirão 03065 - 
Loteamento  Parque Brasilia.
 

 Campinas, 26 de fevereiro de 2013 
 ENGº ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

  
  Protocolado  nº:   2011/10/15.981
 Interessado:   Secretaria Municipal de Serviços Públicos 
 Referente:  Concorrência nº 030/2011
 Objeto:   Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Recepção e Disposi-
ção Final dos Resíduos provenientes da construção civil da URMCC (Usina Recicla-
dora de Materiais da Construção Civil) da Prefeitura de Campinas.
 
 Diante da solicitação feita pela empresa Comercial Agrícola Converd e Prestação de 
Serviços Ltda., da análise feita pelo Senhor Economista da Secretaria de Adminis-
tração e dos pareceres do Senhor Diretor do Departamento Central de Compras que 
indicam a necessidade e a ausência de impedimentos legais e que julgam procedente o 
reajustamento de preços a partir de 06/12/2012,    AUTORIZO    o reajuste no valor total 
de    R$ 98.105,20    (noventa e oito mil, cento e cinco reais e vinte centavos).  

PUBLIQUE-SE na forma da Lei.

  Após, à SMSP - Assessoria Financeira para que sejam tomadas as providências neces-
sárias à emissão da Nota de Empenho.

      ERNESTO DIMAS PAULELLA 
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 SECRETARIA DE URBANISMO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
  INDEFERIDOS
 Prot.11/11/13672 De Vuono, de Vuono & Cia Ltda 
 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS
 Prot.11/17/1322 Nuts 4 Broenie Com. de Alimentos Ltda - Prot.01/30507 Minas Med. 
Ind. e Com. de Fixadores Ortopedicos Ltda - Prot.13/11/2112 Colegio Notre Dame de 
Campinas - Prot.05/10/10080 F E Com. de Doces e Chocolates Ltda - Prot.13/11/1198 
Rogerio R Urbano - Prot.07/11/2632 Mandevilla Empreend. S/A - Prot.13/11/2143 
Jose F Vitral - Prot.13/11/2283 Cicero de Oliveira - Prot.09/11/9386 Arnaldo J Cer-
ri - Prot.13/11/524 Luiz S Landini - Prot.07/11/2634 Cristais Prado Empreend. Ltda 
 CONCEDIDO PRAZO DE 30 DIAS
 Prot.13/10/1681 Campgelo Ind. Com. Ltda 
 

 Campinas, 27 de fevereiro de 2013 
 ENGº MOACIR J M MARTINS 

 DIRETOR DO DEPTº DE CONTROLE URBANO 
   

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
  

  DEFERIDOS
 Prot.12/11/8219 Paulo R Galende - Prot.12/11/9588 Francisco R Soares - 
Prot.12/11/14760 Denise C Rosa - Prot.12/11/15434 Andre L Raio Jorgino - 
Prot.12/11/5023 Luiz A Beraldo - Prot.12/11/13074 Gizeli W Sgrott 
 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS
 Prot.55/29593 D L Brochado de Almeida - Prot.13/11/1171 Edieverson A de Oli-
veira - Prot.13/11/1226 Vanderson M Pimentel - Prot.12/10/39982 Washington Re-
bellato - Prot.12/10/44452 Admir J Godoy - Prot.12/11/13706 Francisco C M Ma-
tarezio - Prot.13/11/1007 Eduardo M de Oliveira - Prot.13/11/1092 Leiry Kelly A 
da Cunha - Prot.13/11/1277 Sergio Nava - Prot.10/11/15136 Reinaldo C dos San-
tos - Prot.68/13712 Izaura da S Tancini - Prot.70/17456 Constr. Vasconcelos Ltda 
- Prot.71/26874 Pedro B Ferreira - Prot.06/11/9010 Elza M Magrin - Prot.95/55202 
Maria H G Zanfelice - Prot.08/11/11755 Jose R Correa
 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS, SITO À AV ANCHIETA Nº 200, 2º AN-
DAR, GUICHE DE ATENDIMENTO PARA TOMAR CIENCIA.
PRAZO DE 10 DIAS
 Prot.03/11/2504 JOão Carlos Francisco - AIM nº 23316
Prot.10/11/4825 Marcos Aurelio Ferreira - AIM nº 22836
 PRAZO DE 30 DIAS
 Prot.04/11/5859 Ocimar Argelino da Silva - AIM nº 21840
 

 Campinas, 27 de fevereiro de 2013 
 ARQTª ANA LUCIA TONON 

 DIRETORA DO DEPTº DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 SECRETARIA DO VERDE, DESENV. SUSTENTÁVEL 
  SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 COMUNICADO 

 Protocolo: 2010/10/43077
  Interessado: CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz
O interessado pelo protocolado nº 2010/10/43077 está convocado a comparecer na 
Secretaria do Verde e do Desenvolvimento Sustentável, após agendamento de data e 
horário com o técnico Vitor Assunção no telefone nº 2116-0104, para prestar escla-
recimentos.
 

 Campinas, 27 de fevereiro de 2013 
 VITOR RAFAEL DE ANDRADE ASSUNÇÃO 

 Engº Civil - Matrícula: 123.229-0 - SMVDS 
   

 CONSELHO GESTOR DA ÁREA DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL DE CAMPINAS - CONGEAPA 

 Reunião Extraordinária  - Convocação 
 CONVOCAMOS os senhores(as) Conselheiros(as) titulares e suplentes, nos termos 
do Art.11, §2º, para reunião extraordinária que acontecerá no dia 04 de março de 2013 
(segunda-feira), primeira chamada às 18h30 e segunda chamada às 19h00, na Sede do 

Conselho, Av. Heitor Penteado, nº 1.162, Distrito de Joaquim Egídio, Campinas/SP, 
com pauta única: ELEIÇÃO DE UM CONSELHEIRO PARA OCUPAR O CARGO 
DE PRESIDENTE DO CONGEAPA.
 

 Campinas, 27 de fevereiro de 2013 
 ROGÉRIO MENEZES 

 Secretaria Municipal Do Verde E Do Desenvolvimento Sustentável - Secretaria Executiva Do 
CONGEAPA 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 CEASA 
  CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 AVISO DE CONTRATAÇÕES/DEMISSÕES DE 
FUNCIONÁRIOS 

 Em consonância com o Decreto nº 16.720 de 03/08/2009, registramos as contratações/
demissões (em decorrência de processo seletivo público e cargos em comissão) ocor-
ridas no mês de fevereiro de 2013. 

ADMISSÕES:    

DATA RE NOME CARGO CLASSE SALA-
RIAL/NÍVEL

01/02 1269 MARIO ANTONIO DA 
SILVA TÉCNICO DE MERCADO I V/1

01/02 1270 ANTONIO FERREIRA 
DE SOUZA FILHO

GERENTE DEPARTAMEN-
TO X/15

01/02 1271 WAGNER HILDE-
BRAND JUNIOR COORDENADOR X/4

05/02 1272 GUSTAVO BEN 
SCHWARTZ

GERENTE DEPARTAMEN-
TO X/15

06/02 1273 TIAGO DOS REIS MA-
GOGA ASSESSOR X/4

19/02 1274 ANA LUCIA BARBA-
LHO PRADO ROMERO ASSESSOR X/4

DEMISSÕES:    

DATA RE NOME CARGO CLASSE SALA-
RIAL/NÍVEL

01/02 1268 SÉRGIO LUIZ JULIANO ASSESSOR X/15

01/02 1231 SONIA REGINA MO-
REIRA ASSESSOR X/4

01/02 1209
EDUARDO ANTONIO 
SILVA RECHI (A PEDI-
DO)

MOTORISTA DE CAMI-
NHÃO II/1

04/02 1219 MARCIO DE OLIVEIRA 
RAMOS

GERENTE DEPARTAMEN-
TO X/13

22/02 1243
REGIANE LUMIKO 
PEREIRA FUJII (A PE-
DIDO)

AUXILIAR ADMINISTRA-
TIVO IV/1

 

 MÁRIO DINO GADIOLI 
 Diretor Presidente 

 COHAB 
  COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 
  

 A Companhia de Habitação Popular de Campinas - COHAB/CAMPINAS, convoca o 
candidato abaixo relacionado a comparecer impreterivelmente no dia 01/03/2013 na 
Avenida Prefeito Faria Lima nº10 - Parque Itália - Campinas, para que sejam iniciados 
os procedimentos relacionados à contratação.

  Perderá os direitos decorrentes dos Concursos Públicos 01/2010, o candidato que 
não atender a essa convocação no prazo aqui estabelecido, com a ressalva constante 
no item 13.6 do edital de abertura.
 CANDIDATO   EMPREGO  CLASSIFICAÇÃO  HORÁRIO
DANIELA MAYUMI HAYASHI TÉCNICO ADMINISTRATIVO JUNIOR   4º  9:00
 

 Campinas, 27 de fevereiro de 2013 
 LAIRCE ANICETO CARDOSO DA SILVA 

 Coordenadora  De Recursos Humanos 
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 EMDEC 
  EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 DESPACHO 
 Contrato nº 005/12  Contratante: EMDEC S/A.
  Licitação: Inexigibilidade de Licitação - Protocolo nº 005/12
  Contratada: DIGICON S/A - CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA.
EM  OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 26 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93

Considerando as informações contidas no protocolo nº 2746/2012 - palc nº05/2012 
e, considerando também que a Diretoria Executiva da EMDEC S/A, através da Re-
solução nº 023/13 aprovou a formalização do Termo de Aditamento nº 01 ao Con-
trato nº005/12, celebrado em 26/03/2012, com a empresa DIGICON S/A - Controle 
Eletrônico para Mecânica, relativo ao fornecimento de módulos e peças para contro-
ladores semafóricos de tráfego da marca DIGICON, RATIFICO a formalização do 
aditamento buscado para acréscimo de materiais e AUTORIZO a despesa no valor de 
R$17.801,00 (dezessete mil e oitocentos e um reais).

  Campinas, 25 de fevereiro de 2013.
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

   

 EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO 
Aditamento nº 01 ao Contrato nº 003/12
  Inexigibilidade de Licitação, com fulcro no art. 25, inciso I, da Lei Federal 8.666/93.
  Contratante: EMDEC S/A
  Contratada: TESC Sistemas de Controle Ltda.
  Objeto: Fornecimento de módulos e peças para controladores semafóricos de tráfego 
da marca TESC.
  Do Valor: R$ 6.961,00, por acréscimo de 19,2628%.
  Data: 08/02/13

  GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

 IMA 
  INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A 

 CONVOCAÇÃO 
 CONVOCAMOS as candidatas abaixo a comparecerem no prazo máximo de 05 (cin-
co) dias úteis, a  contar da data de publicação desta convocação, na Informática de 
Municípios  Associados S/A - IMA, situada à Rua Ataliba de Camargo Andrade, 47 
- Cambuí -  Campinas/SP, para tratarem de suas admissões no  cargo Operador I - 
Teleatendimento , para o qual foram aprovadas e classifi cadas no Concurso  Público 
 01/2011  desta empresa, sob pena de ser entendido o não  comparecimento no prazo 
determinado como desistência da vaga.
 1 - MARIA ZANIA MAFRA PEREIRA  ,  portadora do  R.G. 14.280.428  -   Classifi -
cada em   26 º  lugar.
 2 - JUCELIA EDNALVA MARQUES  ,  portadora do  R.G. 21.343.652-8  -   Classifi -
cada em   27 º  lugar.
 

 Campinas, 27 de fevereiro de 2013 
 GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS 

   

 COMUNICADO 
  

 Comunicamos a candidata  RITA DE CASSIA DAVID SANGUI   que em  25/02/2013 , 
encerrou-se o prazo de sua apresentação para assumir a vaga no  cargo Assistente 
  Administrativo I - Digitador,  referente ao  Concurso IMA 02/2010  .  Em função desta 
situação fi ca caracterizada a sua desistência.
 

 Campinas, 27 de fevereiro de 2013 
 GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS 

 CONVOCAÇÃO 
 CONVOCAMOS o  Sr. MILTON CARLOS SILVEIRA  ,  portador do  R.G. 
11.980.477-3,  a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a  contar da 
data de publicação desta convocação, na Informática de Municípios  Associados S/A 
- IMA, situada à Rua Ataliba de Camargo Andrade, 47 - Cambuí -  Campinas/SP, para 
tratar de sua admissão no  cargo  Técnico em Segurança do Trabalho , para o qual 
foi aprovado e classifi cado em  2º  lugar no Concurso Público  02/2010  desta empresa, 
sob pena de ser  entendido o seu não comparecimento no prazo determinado como 
desistência da  vaga.

  Campinas, 27 de fevereiro de 2013 
 GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS 

 SANASA 
  SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO 

 AVISO DE LICITAÇÃO 
  

  Pregão n. 2013/18  -  ELETRÔNICO . Objeto: Aquisição de luminárias estanques 
para ambiente úmido resistente a agente atmosférico ou químico. Recebimento das 
propostas até às  17h  do dia  12/03/2013  e início da disputa de preços dia  13/03/2013  às 
 9h . A informação dos dados para acesso deve ser feita no site www.licitacoes-e.com.
br. Edital gratuito disponível na Internet (http://www.sanasa.com.br) e das 8h às 12h e 
13h30min às 17h na Gerência de Compras e Licitações.

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES      
   

 AVISO DE LICITAÇÃO 
  

  Pregão n. 2013/29  -  ELETRÔNICO . Objeto: Registro de preços para aquisição de 
neutralizador de odores.  Recebimento das propostas até às 16h do dia 14/03/2013 
 e início da disputa de preços dia  15/03/2013 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
 

   

 AVISO DE LICITAÇÃO 
  Pregão n. 2013/31  -  ELETRÔNICO . Objeto: Aquisição de Areia, Bica Corrida, 
Pedra Britada e Pedra Marroada.  Recebimento das propostas até às 16h do dia 

14/03/2013  e início da disputa de preços dia 15/03/2013 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 13h30min às 17h.   

 Campinas, 27 de fevereiro de 2013 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
   

 JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
  

  Concorrência n. 2012/05  - Objeto: Prestação de serviços de implantação de moni-
toramento de vazão com substituição de redes de cimento amianto, por método não 
destrutivo, no mesmo caminhamento da rede existente, pelo sistema "pipecracking" 
e prolongamento de rede, por método não destrutivo - MND, pelo sistema de furo 
direcional, ligações domiciliares, instalação de caixas de proteção de hidrômetros e 
de estrutura redutora de pressão, recomposição de pavimento asfáltico e passeio, na 
Vila Joaquim Inácio - Campinas/SP, com fornecimento de materiais, mão-de-obra, 
máquinas e equipamentos, com recursos parciais do OGU/PCJ - CONTRATO DE RE-
PASSE N. 0385.888-64/2012. Comunicamos o resultado do julgamento das propostas 
de preços das empresas participantes desta licitação, classifi cadas como segue:  1ª clas-
sificada : CONSTRUTORA PASSARELLI LTDA., valor total de R$ 4.329.466,36; 
 2ª classificada : MND CONST. SUBTERRÂNEAS MND LTDA., valor total de R$ 
4.385.445,39;  3º classificada:  RENOVA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E TUBU-
LAÇÕES LTDA., valor total de R$ 4.706.206,03;  4ª classificada : TRAIL INFRAES-
TRUTURA LTDA., valor total de R$ 5.311.499,14;  5ª classificada : , valor total de 
R$ 5.481.806,73 .

  GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES   

 SETEC 
  SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS 

 RESUMO DE ADITAMENTO 
  

    Segundo Aditamento ao Contrato nº 07/2011; PROTOCOLO Nº 846/2011; OB-
JETO:  prestação de serviços de manutenção e suporte técnico da rede de computa-
dores da SETEC;  CONTRATADA:  VOLPI - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
DE INFORMÁTICA & SERVIÇOS LTDA - ME;  LICITAÇÃO:  dispensada nos 
termos do art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93;  VALOR TOTAL ESTIMA-
DO DO ADITAMENTO:  R$ 7.491,00;  VIGÊNCIA:  prorrogada por mais 12 (doze) 
meses, contados a partir de 03/03/2013 à 02/03/2014;  DATA DA ASSINATURA: 
 19/02/2013; Fica alterado o preâmbulo e  ratifi cadas as demais cláusulas do referido 
contrato e demais aditamentos.
 

 SEBASTIÃO SÉRGIO BUANI DOS SANTOS 
 Presidente - SETEC 

 DIVERSOS 
 DIVERSOS 

 NOTA INFORMATIVA 
  

 O GRUPO ESPÍRITA IRMÃO VICENTE, ENTIDADE FILANTRÓPICA SEM 
FINS LUCRATIVOS, INFORMA QUE SEU BALANÇO FINANCEIRO, REFE-
RENTE AO EXERCICIO DE 2012, ENCONTRA-SE À DISPOSIÇÃO P/ CONSUL-
TA NA SUA SEDE, LOCALIZADA NA AV. ENG. ANTONIO F. P. SOUZA - 1475 
- VL PARAISO - CAMPINAS - SP
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