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Diário Oficial
   

 GABINETE DO PREFEITO 
  

 LEI Nº 15.160 DE 22 DE MARÇO DE 2016 
 DENOMINA RUA PEDRO IAGO MADALOZZO NOGUEIRA UMA VIA 

PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS. 
 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:
 Art. 1º  Fica denominada Rua Pedro Iago Madalozzo Nogueiraa Rua 08 do loteamento 
Jardim Bassoli, com início na Avenida 01 e término na Rua 10, no mesmo loteamento.
 Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 22 de março de 2016 
 HENRIQUE MAGALHÃES TEIXEIRA 

 Prefeito Municipal Em Exercício 
 Protocolado nº 2010/08/08366
Autoria: CMC - Ver. Professor Ronaldo
 

  

 LEI Nº 15.161 DE 22 DE MARÇO DE 2016 
 ALTERA O ART. 1º DA LEI Nº 11.739, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2003, 

QUE "DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 'RECANTO INFANTIL VILA RICA'". 

 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:
 Art. 1º  Fica alterado o art. 1º da Lei nº 11.739, de 03 de novembro de 2003, que passa 
a vigorar com a seguinte redação:
" Artigo 1º  - Fica denominada Centro de Educação Infantil 'Recanto Infantil Vila Rica 
- Alaíde Lourenço Santiago' a atual Escola Municipal de Educação Infantil 'Recanto 
Infantil Vila Rica'." (NR)
 Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 22 de março de 2016 
 HENRIQUE MAGALHÃES TEIXEIRA 

 Prefeito Municipal Em Exercício 
 Protocolado nº 2015/08/09864
Autoria: CMC - Ver. Vinicius Camargo Gratti
 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

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

  Pregão   nº 0  82  /2016 - Eletrônico - Processo Administrativo nº  2015.00000067-20
-0  Interessado : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de 
Turismo - Objeto : Aquisição de displays para exposição de materiais gráfi cos - Re-
cebimento das Propostas dos itens 01 a 0  4 : das 08h do dia 06/04/16 às 09h30min 
do dia 07/04/16 - Abertura das Propostas   dos itens 01 a 0  4 : a partir das 09h30min 
do dia 07/04/16 - Início da Disputa de Preços: a partir das 10h30min do dia 07/04/16 
- Disponibilidade do Edital : a partir de 23/03/16, no portal eletrônico www.licitaco-
es-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Thaís Barrozo pelo telefone 
(19) 2116-0916.
 

 Campinas, 22 de março de 2016 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor- Departamento Central de Compras 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR.SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
  Processo Administrativo:  PMC.2015.00000031-19
 Interessado: Secretaria Municipal de Administração
 Assunto: Concorrência nº 01/2016
 Objeto: Registro de Preços para alienação de bens móveis e outros materiais inser-
víveis.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto 
no art. 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II e 
art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, resolvo:
 1. HOMOLOGAR  a Concorrência nº 01/2016, referente ao objeto em epígrafe.
 2.   ADJUDICAR  o objeto à empresa  FERRO VELHO COISA NOVA LTDA. - 
EPP  com os respectivos preços unitários por Kg entre parênteses para os itens: 01 (R$ 
0,21), 02 (R$ 0,03), 03 (R$ 0,01), 04 (R$ 2,09), 05 (R$ 2,08) e 06 (R$ 0,01).
Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se:
1. à Comissão Permanente de Licitações, para registro da homologação no Sistema de 
Informação Municipal - SIM;
2. à Coordenadoria Setorial de Controle e Custos - DCC, para anotações;
3. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-
zação de Ajustes, para lavratura da Ata de Registro de Preços; e
4. à Coordenadoria Setorial de Patrimônio do Departamento Administrativo desta Se-
cretaria, para providenciar a autorização do Exmo. Sr. Prefeito Municipal referente 
ao destombamento dos bens, em atendimento ao artigo 16 do Decreto Municipal nº 
16.155/08e demais providências.
 

 Campinas, 22 de março de 2016 
 SILVIO ROBERTO BERNARDIN 

 Secretário Municipal de Administração 
  

 AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 
  

  Pregão   nº 276/  2015  -  Eletrônico  -  Processo Administrativo nº  15/10/05.923 -  In-
teressado : Secretaria Municipal de Saúde -  Objeto : Contratação de empresa para 
fornecimento de veículo -  Recebimento das Propostas do item 01 : das 08h do dia 
06/04/16 às 09h do dia 07/04/16 -  Abertura das Propostas   do item 01 : a partir das 
09h do dia 07/04/16 -  Início da Disputa de Preços : a partir das 10h do dia 07/04/16. 
 Disponibilidade do Edital Alterado : a partir de 23/03/16, no portal eletrônico www.
licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Ellen Lino pelo tele-
fone (19) 2116-0145.
 

 Campinas, 21 de março de 2016 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor- Departamento Central de Compras 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR.SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO 
  Processo Administrativo nº:  15/10/05.923
 Interessado:  Secretaria Municipal de Saúde
 Assunto:  Pregão Eletrônico nº 276/2015
 Objeto:  Aquisição de veículo
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
do parecer jurídico que acato na íntegra,  CONHEÇO  da impugnação apresentada 
pela empresa  OK France Distribuidora de Veículos e Peças Ltda.  e, no mérito,  
CONCEDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL  ,  a fi m de alterar o prazo para entrega 
do veículo adaptado para 90 (noventa) dias.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se ao Departamento Central de Compras, 
para as demais providências.
 

 Campinas, 21 de março de 2016 
 SILVIO ROBERTO BERNARDIN 

 Secretário Municipal de Administração 
  

 AVISO DE LICITAÇÃO 
  

  Pregão   nº 087  /2016  -  Eletrônico  -  Processo Administrativo nº  16/10/06.399 -  Inte-
ressado : Secretaria Municipal de Saúde -  Objeto : Registro de Preços de medicamen-
tos na forma de comprimidos, analgésicos e de saúde mental para uso das Unidades 
de Saúde -  Recebimento das Propostas dos itens 01 a 05 : das 08h do dia 07/04/16 
às 09h do dia 08/04/16 -  Abertura das Propostas   dos itens 01 a 05 : a partir das 09h 
do dia 08/04/16 -  Início da Disputa de Preços:  a partir das 10h do dia 08/04/16 -  Dis-
ponibilidade do Edital : a partir de 23/03/16, no portal eletrônico www.licitacoes-e.
com.br. Esclarecimentos adicionais com o Pregoeira Veruska Vigilato pelo telefone 
(19) 2116-8411.
 

 Campinas, 21 de março de 2016 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor- Departamento Central de Compras 
  

 AVISO DE LICITAÇÃO 
  

  Pregão   nº 088  /2016  -  Eletrônico  -  Processo Administrativo nº  16/10/07.106 -  In-
teressado : Secretaria Municipal de Saúde -  Objeto : Registro de Preços de medica-
mentos para uso das Unidades de Saúde -  Recebimento das Propostas dos itens 01 
a 06 : das 08h do dia 11/04/16 às 09h do dia 12/04/16 -  Abertura das Propostas   dos 
itens 01 a 06 : a partir das 09h do dia 12/04/16 -  Início da Disputa de Preços:  a partir 
das 10h do dia 12/04/16 -  Disponibilidade do Edital : a partir de 24/03/16, no portal 
eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com o Pregoeira Ve-
ruska Vigilato pelo telefone (19) 2116-8411.
 

 Campinas, 22 de março de 2016 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor- Departamento Central de Compras 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 HOMOLOGAÇÃO 
  Processo Administrativo   nº  15/10/45.535
 Interessado:  Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
 Assunto:  Pregão Eletrônico nº 040/2016
 Objeto:  Registro de Preços de Café da Manhã, Kit Lanche e Coquetel.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto 
no art. 7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 
3º, inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, 
 HOMOLOGO  o Pregão Eletrônico nº 040/2016, referente ao objeto em epígrafe, 
com os respectivos preços unitários entre parênteses para os itens indicados, ofertados 
pelas empresas adjudicatárias abaixo relacionadas:
 - ML GESTÃO E SERVIÇOS LTDA. - EPP , itens  01  (R$ 21,52) e  04  (R$ 21,52); 
 - TRIADE PANIFICADORA LTDA. - ME , itens  02  (R$ 12,00) e  05  (R$ 12,00);
 - MANEQUINHO DE CAMPINAS - ROTISSERIE E PANIFICADORA LTDA. 
- EPP , item  03  (R$ 37,85); e
 - TRIATIS SERVIÇOS LTDA. - ME , item  06  (R$ 36,75).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM;
2. à Coordenadoria Setorial de Controle e Custos - DCC, para anotações;
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3. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-
zação de Ajustes, para lavratura das Atas de Registro de Preços; e
4. à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, para as demais providências, em espe-
cial a reserva orçamentária eletrônica no SIM, o cumprimento do disposto nos artigos 
6º e 7º do Decreto Municipal nº 18.977/16 e a autorização das respectivas despesas, 
previamente à emissão das Ordens de Fornecimento às detentoras da Atas.
 

 Campinas, 22 de março de 2016 
 SILVIO ROBERTO BERNARDIN 

 Secretário Municipal de Administração 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 DECISÃO DE RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
  Processo Administrativo   nº  16/10/00.169
 Interessado:  Secretaria Municipal de Cultura
 Assunto:  Pregão Eletrônico nº 024/2016
 Objeto:  Registro de Preços de serviços de transporte, através de caminhão tipo baú, 
com motorista e ajudantes.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto 
no art. 7º, inciso XXVI, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 
3º, inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, 
resolvo:
1.  NEGAR PROVIMENTO  ao recurso interposto pela empresa  WLSP - LOGÍSTI-
CA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP , mantendo a decisão da Pregoeira.
2.  ADJUDICAR  o lote 01 com o preço unitário de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
reais), à empresa  RÁPIDO REUNIDOS VIAGENS DE TURISMO EIRELI - EPP. 
3.  HOMOLOGAR  o Pregão Eletrônico nº 024/2016, referente ao objeto em epígrafe, 
com os respectivos preços unitários entre parênteses para os lotes indicados, ofertados 
pelas empresas adjudicatárias abaixo relacionadas:
-  RÁPIDO REUNIDOS VIAGENS DE TURISMO EIRELI - EPP , Lote  01  (R$ 
2.500,00); e 
-  WLSP - LOGÍSTICA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP , Lotes  02  (R$ 2.374,66), 
 03  (R$ 4.673,58) e  04  (R$ 6.748,99).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM;
2. à Coordenadoria Setorial de Controle e Custos - DCC, para anotações;
3. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-
zação de Ajustes, para lavratura das Atas de Registro de Preços; e
4. à Secretaria Municipal de Cultura, para as demais providências, em especial a reser-
va orçamentária eletrônica no SIM, o cumprimento do disposto nos artigos 6º e 7º do 
Decreto Municipal nº 18.977/16 e a autorização das respectivas despesas, previamente 
à emissão das Ordens de Serviço às detentoras das Atas.
 

 Campinas, 22 de março de 2016 
 SILVIO ROBERTO BERNARDIN 

 Secretário Municipal de Administração 

PUBLICADO NOVAMENTE POR CONTER INCORREÇÃO 
RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

  
  Processo Administrativo n°  15/10/17.967
 Interessado:  Secretaria Municipal de Educação
 Assunto:  Tomada de Preços n° 02/2016
 Objeto:  Execução de obras de reforma na EMEI Comecinho de Vida
A Comissão Permanente de Licitações, com base na análise da qualifi cação técnica (fl . 
400) e da regularidade fi scal, jurídica e trabalhista (fl . 401) das licitantes que partici-
pam do certame em epígrafe, decide por: 
 I) HABILITAR  as seguintes empresas:
 - CONSTRUTORA CAMARGO FLUETI LTDA. - EPP 
 - TESLA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP 
 II) INABILITAR  as empresas  TSX ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI 
- EPP  e  CONSTRUTORA EDIZA INCORPORAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. - 
EPP  por deixarem de apresentar atestado de capacidade técnica, em nome da licitante, 
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquite-
tura e Urbanismo (CAU), que comprove a execução de no mínimo 596,49 m² de obras 
de reforma de cobertura, desatendendo o subitem 6.11.3, incorrendo no que prescre-
vem os subitens 10.2, 10.2.1 e 10.2.5 do edital.
 III) FIXAR  prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos, nos termos 
do artigo 109, inciso I, alínea “a” da Lei Federal nº 8.666/93.
 IV) COMUNICAR  que, caso não haja interposição de recurso, a abertura dos enve-
lopes proposta das empresas habilitadas será realizada às  10h  do dia  01/04  /2016 , na 
Secretaria Municipal de Administração, localizada na Avenida Anchieta, nº 200, 6º 
andar - Campinas/SP.
Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados, no endereço acima, 

das 09h às 12h e das 14h às 17h.
 

 Campinas, 22 de março de 2016 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES   

  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 DECISÃO DE RECURSO 
  Processo Administrativo nº  15/10/33.517
 Interessado:  Secretaria Municipal de Habitação
 Assunto:  RDC Presencial nº 03/2016
 Objeto:  Prestação de serviços de execução de atividades relacionadas ao Plano de 
Gestão Condominial e Patrimonial do Empreendimento Vilas de Taubaté I, II e III.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
da manifestação da Comissão Permanente de Licitações,  CONHEÇO  do recurso in-
terposto pela empresa  SALLES & SALLES ADM - ADMINISTRAÇÃO E TER-
CEIRIZAÇÃO   LTDA.  e, no mérito,  NEGO  -LHE PROVIMENTO  mantendo incó-
lume o resultado de julgamento de proposta e de habilitação proferido pela Comissão 
Permanente de Licitações, publicado no Diário Ofi cial do Município, edição de 03 de 
março de 2016.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se ao Departamento Central de Compras, 
para as demais providências.
 

 Campinas, 21 de março de 2016 
 SILVIO ROBERTO BERNARDIN 

 Secretário Municipal de Administração 
  

 TERMO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE 
PROPOSTAS 

  
  Processo Administrativo nº  13/10/13.331
 Interessado:  Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social
 Assunto:  Convite n° 21/2015
 Objeto:  Serviços de engenharia e arquitetura visando à elaboração de projeto básico 
de arquitetura, projeto executivo de arquitetura e projetos executivos complementares 
para construção de edifi cação para abrigar um Banco de Alimentos no Município de 
Campinas, SP.
Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, em sala 
própria, no 6º andar do Paço Municipal, situado na Avenida Anchieta, nº 200, Cen-
tro, Campinas, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros da Comissão Perma-
nente de Licitações, nomeada pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da Portaria 
85.723/2016, composta pela Presidente, Sra. Simoni Aparecida Contant, pela suplente 
de presidente e membro, Sra. Ana Julia Gregio Fontes Trevisani, pela membro Sra. 
Ariana Leonardo Tracchi e como suplentes de membros o Sr. William Maia Barbosa, 
a Sra. Rosélia Salomão Mesquita e a Sra. Silvia Helena Pisciotta Barthos. A Comissão 
Permanente de Licitações, com base na análise técnica das propostas (fl s. 1.749/1.802, 
1827/1836 e 1875/1883) e nos critérios para classifi cação e julgamento previstos no 
item 11 da Carta-Convite, decide por: 
 I -  CLASSIFICAR  as propostas das empresas abaixo relacionadas, na ordem que se-
gue:
a) Em primeiro lugar:  MURILO MARCON CASSIMIRO-EIRELI-ME , no valor 
total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
b) Em segundo lugar:  EXATA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.-EPP , no 
valor total de R$ 63.125,00 (sessenta e três mil cento e vinte e cinco reais).
c) Em terceiro lugar:  SANDRA CHECHTER ARQUITETURA LTDA.- EPP , no 
valor total de R$ 72.800,00 (setenta e dois mil e oitocentos reais).
d) Em quarto lugar:  L.A. FALCÃO BAUER CENTRO TECNOLÓGICO DE 
CONTROLE DA QUALIDADE LTDA. , no valor total de R$ 86.570,00 (oitenta e 
seis mil e quinhentos e setenta reais).
e) Em quinto lugar:  EPT-ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓGICAS S/A , 
no valor total de R$ 101.777,89 (cento e um mil setecentos e setenta e sete reais e 
oitenta e nove centavos). 
 II -  DESCLASSIFICAR  a proposta da empresa  CONSTRUTORA CAVALLARI 
  LTDA. - EPP , por deixar de apresentar Detalhamento dos Encargos Sociais, desaten-
dendo os subitens 7.1.3 e 3.3 do Anexo I - Informações Complementares, incorrendo 
nos subitens 11.6, 11.6.1 e 11.6.2 da Carta-Convite.
 III -  FIXAR  o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de eventuais recursos, 
nos termos do artigo 109, inciso I, alínea “b” da Lei Federal nº 8.666/93.
Caso vencedora do certame licitatório, a licitante MURILO MARCON CASSIMIRO-
-EIRELI-ME deverá apresentar garantia adicional, com fundamento no artigo 48, pa-
rágrafo 2º da Lei 8.666/93 a ser apresentada no ato da assinatura da Carta-Contrato. 
Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados na Secretaria Muni-
cipal de Administração, localizada na Avenida Anchieta, nº 200, 6º andar - Campinas 
- SP, no horário das 09h às 12h e das 14h às 17h. E, nada mais havendo a tratar, foi 
encerrado o presente Termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado.
 

 Campinas, 22 de março de 2016 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES   
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 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 EXTRATO 
  

  Processo Administrativo n.º  16/10/00308  Interessado  :  Secretaria Municipal de Saú-
de  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 17/16.  Ata de Registro de Preços n.º  189/15 
 Detentora da Ata:  HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.  CNPJ nº  02.786.436/0003-45 
 Objeto : Registro de preços de dietas e suplementos alimentares, em atendimento a 
Mandados Judiciais.  Preço Unitário:  Item 01 (R$ 86,80) e 02 (R$ 50,00)  Prazo  :  12 
meses  Assinatura:  22/03/2016.
 

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

 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 Atos do Conselho 

 O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS/Campinas, no uso das atribui-
ções que lhe confere a Lei nº 8742 de sete de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da 
Assistência Social - LOAS), alterada pela Lei nº 12.435 de seis de julho de 2011 e, 
tendo em vista a Lei Municipal nº 8724 de 27 de dezembro de 1995, que dispõe sobre 
sua criação, alterada pela Lei nº 11.130 de onze de janeiro de 2002 e Decreto nº 14.302 
de 28/04/2003, que dispõe sobre seu Regimento Interno, através de sua Presidente, no 
uso de suas atribuições legais,  CONVOCA  seus Conselheiros Titulares e Suplentes e 
convida os interessados em geral para participarem da  Reunião Ordinária  do CMAS 
a realizar-se no dia  29  .03.2016 , com início às 08h00m em sua sede na Rua Ferreira 
Penteado, 1331, Centro, Campinas/SP, com as seguintes pautas:
 A) Expediente 
1. Justifi cativas de ausência
2. Deliberação das Ata de 26/01/2016 e 23/02/2016
 B) Ordem do Dia: 
1. Relatos de comissões:
a) Comissão de Política e Legislação;
b) Comissão de Finanças e Orçamento;
c) Comissão de Inscrição e Normas;
d) Comissão do BPC;
e) Comissão do Bolsa Família
f) Comissão de Interface e Articulação
g) Comissão de Formação, Capacitação, Comunicação e Divulgação
 C  )   Informes 
 

 Campinas, 22 de março de 2016 
 CARMEM MAGDA GHETTI SENRA 

 PRESIDENTE - CMAS 
  

 CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO 
SOCIAL - SMCAIS, NOS TERMOS DO ANEXO ÚNICO DA 

RESOLUÇÃO CONJUNTA SMCAIS / SMRH N° 01 / 2016 
 Expediente despachado, em 22/03/2016, pelos Secretários Municipais: de 
Cidadania, Assistência e Inclusão Social - SMCAIS; e de Recursos Huma-

nos - SMRH 
 

Os Secretários Municipais: de Cidadania, Assistência e Inclusão Social - SMCAIS; e 
de Recursos Humanos - SMRH, no uso de suas atribuições previstas no Art. 81, inciso 
II, da Lei Orgânica do Município de Campinas - LOM, e considerando o Sistema 
Eletrônico de Remanejamento da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e 
Inclusão Social - SMCAIS, denominado SERCAIS, publicam a Classifi cação, nos 
termos da Resolução Conjunta SMCAIS/SMRH N° 01/2016, dos cargos:  de Agente 
de Ação Social ;  de Agente Administrativo ; e  de Psicólogo .

Cargo:  AGENTE DE AÇÃO SOCIA L
Situação Funcional:  EFE / FAT / FPB 

MATRÍCULA PONTUAÇÃO DATA DE 
NASCIMENTO

DATA DE 
ADMISSÃO CLASSIFICAÇÃO

1062506 96,88 06/10/1981 07/12/2001 1
480444 95,63 05/05/1962 09/08/1999 2
993000 95,03 20/07/1966 14/08/1990 3
921084 95,00 18/01/1959 15/05/1986 4
973220 95,00 11/10/1963 19/06/1989 5
985422 95,00 15/05/1965 21/03/1990 6
650749 95,00 04/04/1953 05/08/1992 7
651192 95,00 28/07/1971 10/08/1992 8
654426 95,00 30/04/1964 14/09/1992 9
287130 95,00 27/11/1966 04/06/1997 10
343021 95,00 02/12/1962 15/12/1997 11
1031210 95,00 13/06/1964 18/09/2000 12
1061704 95,00 14/04/1972 24/10/2001 13
1061747 95,00 23/05/1969 25/10/2001 14
1061844 95,00 08/09/1962 01/11/2001 15
1062298 95,00 11/05/1978 20/11/2001 16
1079131 95,00 17/04/1982 05/08/2002 17
1086871 95,00 13/01/1980 18/11/2002 18
1088394 95,00 23/02/1963 06/01/2003 19
1088726 95,00 03/10/1981 16/01/2003 20
1089331 95,00 30/10/1979 23/01/2003 21
1092260 95,00 16/02/1958 28/02/2003 22
1115693 95,00 23/02/1982 02/08/2004 23
838713 94,96 25/01/1952 10/11/1980 24

984477 94,81 03/10/1954 07/03/1990 25
1050060 94,76 22/10/1963 07/05/2001 26
1088351 94,72 08/07/1967 06/01/2003 27
993719 94,28 24/03/1954 10/09/1990 28
1061836 93,96 08/01/1967 29/10/2001 29
1061810 93,92 12/02/1972 29/10/2001 30
351474 92,50 20/03/1966 08/04/1998 31
961361 92,30 05/06/1961 05/05/1988 32
926400 92,28 27/04/1962 17/06/1986 33
1061887 91,88 30/03/1982 30/10/2001 34
341436 91,63 13/12/1971 20/11/1997 35
917176 90,55 09/12/1962 07/04/1986 36
650960 90,00 07/05/1960 17/08/1992 37
286389 90,00 25/08/1974 09/06/1997 38
1061801 90,00 03/02/1973 27/10/2001 39
1086766 90,00 26/03/1981 13/11/2002 40
1114069 90,00 03/02/1981 12/07/2004 41
954217 88,00 23/11/1961 18/02/1988 42
1088769 87,60 09/01/1975 10/01/2003 43
1116770 84,75 28/03/1982 09/08/2004 44
1061860 83,80 20/07/1963 29/10/2001 45
1114026 81,65 24/10/1964 15/07/2004 46

Cargo:  AGENTE ADMINISTRATIVO 
Situação Funcional:  EFE / FAT / FPB

MATRÍCULA PONTUAÇÃO DATA DE NASCI-
MENTO

DATA DE ADMIS-
SÃO CLASSIFICAÇÃO

1084267 98,13 28/02/1982 04/10/2002 1
1086790 98,13 27/02/1980 18/11/2002 2
938726 96,88 04/05/1966 10/06/1987 3
913472 95,00 06/09/1956 13/01/1986 4
913448 95,00 18/08/1967 16/01/1986 5
965839 95,00 20/04/1967 15/06/1988 6
972827 95,00 13/02/1966 13/06/1989 7
1083961 95,00 18/02/1962 04/10/2002 8
1089129 95,00 23/07/1979 20/01/2003 9
1102575 95,00 10/03/1968 05/12/2003 10
650927 94,76 12/02/1970 10/08/1992 11
966940 94,44 19/04/1962 28/06/1988 12
983365 84,56 21/04/1962 18/01/1990 13
1086685 84,35 24/03/1978 18/11/2002 14

 
Cargo:  PSICÓLOGO 
Situação Funcional:  EFE / FAT / FPB

MATRÍCULA PONTUAÇÃO DATA DE NASCI-
MENTO

DATA DE ADMIS-
SÃO CLASSIFICAÇÃO

291285 100,00 11/05/1969 11/07/1997 1
356026 100,00 05/05/1966 25/05/1998 2
1031406 100,00 01/08/1967 14/09/2000 3
1085107 100,00 03/11/1959 10/10/2002 4
1088335 99,95 27/04/1971 10/01/2003 5
1088637 99,60 09/05/1964 08/01/2003 6
1031376 98,75 10/06/1955 13/09/2000 7
292940 98,47 22/06/1965 01/08/1997 8
287377 95,00 12/03/1969 05/06/1997 9
287938 95,00 21/02/1966 12/06/1997 10
1078801 95,00 20/11/1975 12/07/2002 11
1083562 95,00 15/04/1973 01/10/2002 12
1100297 95,00 17/05/1976 10/09/2003 13
1115910 95,00 20/10/1973 06/08/2004 14

  
 Campinas, 22 de março de 2016 

 JANETE APARECIDA GIORGETTI VALENTE 
 Secretária De Cidadania, Assistência E Inclusão Social 

 MARIONALDO FERNANDES MACIEL 
 Secretário de Recursos Humanos 

 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE 

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

ENTIDADE
PROTO-
COLO 

CMDCA

 VALOR 
SOLICITA-

DO (R$ ) 
RESULTADO

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

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

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

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

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

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

FUNDAÇÃO EUFRATEN 088/16  7.996,85 HABILITADO
FUNDAÇÃO SÍNDROME DE DOWN 125/16  10.855,65 HABILITADO
GRUPO PRIMAVERA 118/16  64.548,06 HABILITADO
INSTITUTO ANELO 106/16  12.538,49 HABILITADO
INSTITUTO CULTURAL CANARINHOS DA TERRA DE 
EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE 080/16  3.996,85 HABILITADO

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

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

SOBRAPAR- SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E 
ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANOFACIAL 091/16  179.490,71 HABILITADO

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

ABBA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DA BOA AMIZADE 138/16  45.714,22 PENDÊNCIA
AEA - ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA ASSISTENCIAL 108/16  8.331,65 PENDÊNCIA
AMIC - AMIGOS DA CRIANÇA - CENTRO ESPÍRITA 
AMOR E FÉ 109/16  31.604,24 PENDÊNCIA

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

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIO-
NAIS DE CAMPINAS 136/16  43.542,85 PENDÊNCIA

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

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

ASSOCIAÇÃO DANIEL MENDEZ 132/16  23.220,00 PENDÊNCIA
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMA-
NHÃ 117/16  1.361,91 PENDÊNCIA

ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA DE CAMPINAS 139/16  11.973,55 PENDÊNCIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CAMPINAS 124/16  55.466,40 PENDÊNCIA
CASA DA CRIANÇA DE SOUSAS 113/16  3.590,55 PENDÊNCIA
CASA DA CRIANÇA MEIMEI 120/16  37.665,02 PENDÊNCIA
CASA DA CRIANÇA PARALÍTICA DE CAMPINAS 129/16  94.600,84 PENDÊNCIA
CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA 116/16  16.451,65 PENDÊNCIA
CENTRO EDUCACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
MENINO JESUS DE PRAGA 090/16  66.475,60 PENDÊNCIA

CENTRO INFANTIL DE INVESTIGAÇÕES HEMATOLÓGI-
CAS DR. DOMINGOS A. BOLDRINI 133/16  340.411,82 PENDÊNCIA

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

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

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

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

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

 Campinas, 22 de março de 2016 
 RODRIGO OTÁVIO TEIXEIRA NETO 

 Presidente do CMDCA 

 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE 

TURISMO 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA    
 Protocolo:  15/10/38593
 Interessado:  Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de Tu-
rismo
 Referência:  Pregão Eletrônico nº 383/15

 Objeto:  Registro de Preços de serviços de transporte, através de veículos para pas-
sageiros, tipo ônibus executivo, com guias de turismo, motoristas e veículos devida-
mente habilitados.

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no artigo 8° do Decreto Municipal nº 18.099/2013,  AUTORIZO  a despesa no valor 
 TOTAL  de  R$   8.492,00   (  oito mil, quatrocentos e noventa e dois reais  ),  a favor 
da Empresa Zanca Transportes Ltda  ,  sendo:  R$   7.000,00 (sete mil reais)referente ao 
item 3;  R$   1.134,00 (hum mil, cento e trinta e quatro reais) relativo ao item 6,  R$ 
  183,00 (cento e oitenta e três reais) referente ao lote 8 e  R$   175  ,00 (cento e setenta e 
cinco reais) relativo ao item 11 da  Ata   28  /16 ;

Publique-se na forma da lei.
 

 Campinas, 18 de março de 2016 
 SAMUEL RIBEIRO ROSSILHO 

 Secretário Mun de Des Econômico, Social e de Turismo - Presidente Fundo de Apoio ao Turismo 
FATUR  

 ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
DIRETOR DO FUNDO DE APOIO AO TURISMO - FATUR 

  
 Em 16 de março de 2016, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
Social e de Turismo do Município de Campinas, localizada na Prefeitura Municipal de 
Campinas - Paço Municipal - situado na Avenida Anchieta, nº 200, 15º andar, Centro, 
Campinas, CEP: 13015-904, inscrito no CNPJ sob nº 51.885.242/0001-40, teve início 
às 10h00 a 27ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor do FATUR com a presença dos 
membros abaixo relacionados. Foi feita a atualização aos membros sobre a situação de 
saldo do FATUR que é de R$ 3.229.477,72
Esta reunião teve início com a apresentação por parte da Diretora de Turismo sobre os 
eventos e as atividades que estão planejadas para serem realizadas pelo departamento 
de turismo, sendo que seriam realizados através de recursos próprios do Fatur. Segue 
a apresentação dos projetos conforme consta abaixo: 
1. Apoio ao Projeto OneSight, evento em parceria com Secretaria de Saúde e a Funda-
ção/Instituto Penido Burnier, no período de 15 a 22 de maio de 2.106, o transfer será 
utilizado pela equipe de oftalmologistas. Utilização de ata de registro 28/16, apoio 
ao evento através de transporte com ônibus, diária, meia diária e km rodado, minuto 
parado e guia de turismo. Custo estimado de R$ 22.000,00
2. Realização de roteiro Unicampinas em parceria com o SAE Unicamp, a ser realiza-
da em Abril que tem como objetivo apresentar a cidade aos calouros e pós graduandos 
da Universidade. Utilização de ata de registro 28/16, apoio ao evento através de trans-
porte com ônibus, diária, meia diária e km rodado, minuto parado e guia de turismo. 
Custo estimado de R$ 2.500,00
3. Realização do roteiro em parceria com a Facamp, a ser realizado no dia 18 de março 
e tem como objetivo apresentar a cidade a intercambistas franceses. Utilização de ata 
de registro 28/16, apoio ao evento através de transporte com km rodado, minuto para-
do e guia de turismo. Custo estimado de R$ 2.500,00
4. Realização de roteiros temáticos a serem realizados de Abril a Junho, para mora-
dores, visitantes e turistas, sendo estimado 6 edições de city tour. Utilização de ata de 
registro 28/16, através de transporte com km rodado, minuto parado e guia de turismo. 
Utilização de ata de registro 312/15, através de transporte double deck com viagem e 
guia de turismo. Custo estimado de R$ 22.000,00
5. Apoio a semana nacional de museus: Percorrendo as paisagens culturais de Campi-
nas - 14º Semana Nacional dos Museus: Museus e Paisagens Culturais, no período de 
10/05 ao dia 25/05 em diversos pontos da cidade, como Museu da Cidade, Centro de 
Cultura Caipira, MAAC, Mata de Santa Genebra, Bosque dos Jequitibás, Sesc Cam-
pinas, entre outros. Utilização de ata de registro 28/16, através de transporte com km 
rodado, minuto parado e guia de turismo. Custo estimado de R$ 4.060,00
6. Apoio ao evento 1º Seminário sobre segurança do Ciclista em Campinas, a ser reali-
zado dia 02/04 na Câmara Municipal de Campinas, visando discutir as soluções de se-
gurança para o ciclismo municipal, incluindo a apresentação do sistema de sinalização 
das rotas de cicloturismo pelo Departamento de Turismo. Utilização da ata de registro 
de preço 122/16, por meio do coffee break tipo 2, custo estimado de R$ 1.900,00
7. Apoio ao evento Dia das Boas Ações a ser realizado no dia 10/04 das 8h às 17h, na 
Esplanada das Bandeiras na Lagoa do Taquaral. Utilização de ata de registro de preço 
tendas 3x3 e 4x4 e 10x10. Utilização de ata de registro de preço 157/15 de sanitários 
químicos standard e PNE. Utilização de ata de registro de preço de som de pequeno 
porte. Utilização de ata de registro de preço de gerador de no mínimo 100 kva. Custo 
total estimado em R$ 20.000,00
8. Projeto básico para contratação de engenheiro para elaboração da planta e demais 
providencias para o evento Revezamento da Tocha Olímpica a ser realizado no dia 
20/07 na Praça Arautos da Paz. Custo estimado de R$ 15.000,00
9. Em relação ao evento já aprovado na 26º ata do FATUR, realizado em parceria com 
a Câmara de Comércio Exterior de Campinas e Região, ABIH e Convention Visitors 
Bureau, o nome correto do evento será: Fórum de Turismo e Esporte: a importância 
dos eventos esportivos como intudor da atividade econômica e turística - Lançamento 
do evento Expo MMA a ser realizado em Abril na cidade de Campinas.
10. Apoio ao evento Congresso Internacional de Educação Inclusive - AMEE Campi-
nas 2016, a ser realizado no Hotel Premium Campinas no período de 23 a 25/09/16. 
Utilização de ata de registro de preço 28/16 com serviço de transporte intermunicipal, 
minuto parado do motorista e guia de turismo para recepcionar os grupos estrangeiros 
que vêem a cidade. Utilização de ata de registro de preço 124/16 para serviço de buffet 
com coffee break. Custo estimado de R$ 20.000,00
11. Contratação de empresa para organização do evento da 2ª Maratona de Campinas a 
ser realizada no dia 17/07 em Campinas. Custo estimado de R$ 300.000,00
Após cada apresentação de custos estimados e ações a serem apoiadas acima descritas 
foi feita a votação e deliberou neste caso, por unanimidade a aprovação de todas as 
despesas descritas. Por fi m, a palavra foi concedida àqueles que dela quisessem fazer 
uso, não existindo manifestações, a Diretora de Turismo encerrou esta reunião, que foi 
lavrada na presente ata, lido este instrumento assinam.

Samuel Ribeiro Rosilho
Presidente do Conselho Diretor - FATUR

Alexandra Caprioli dos Santos Fontolan
Vice Presidente do CD FATUR

Delza Mara Pivato de Paula
Secretaria Executiva - DETUR

Fábio Forte de Andrade
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Representante Secretaria de Finanças

Juliana Midori Asato Tomishima
Coordenadora de Eventos - SMDEST 

Eros de Marconsini e Vizel
Coordenador de Planejamento - SMDEST

Adriana Scolfaro
Técnico em Turismo - SMDEST
 

 Campinas, 16 de março de 2016 

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 PORTARIA NAED NORTE Nº 05/2016 
  

 A Representante Regional da Secretaria de Educação do Núcleo de Ação Educativa 
Descentralizada da Região Norte, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso 
II, do artigo 5º, da Resolução SME nº 05/2011, de 08 de abril de 2011, 

 RESOLVE: 

 Art. 1º  Nomear Comissão para a análise e a emissão de parecer sobre pedido de cre-
denciamento/autorização de funcionamento protocolado sob nº 15/10/31930 da Uni-
dade Educacional ESCOLA INFANTIL JARDIM VIR A SER LTDA - ME, CNPJ 
Nº 16.481.052/0001-67, situada na Rua José Pugliesi Filho, n º 700 - Chácara Santa 
Margarida, Campinas/ SP - CEP 13085-415:
I - José Carlos Lopes Sariego, matrícula 111.111-6- Supervisor Educacional;
II - Alex Sandra Jane Andrade Neves, matrícula 122.110-8 - Supervisor Educacional, e
III - Lisandra Minto Lourenço, matrícula 119.618-9 - Coordenador Pedagógico. 
 Art. 2º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga a Portaria 
NAED Norte 14/2015, publicada no Diário ofi cial do Município de 19 de novembro 
de 2015. 

 Campinas, 22 de março de 2016 
 MARIA ANGELA NUBIATO CRESPO 

 Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação 

 COMUNICADO SME Nº 70/ 2016 
  

 A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições de seu cargo e,
 CONSIDERANDO  a Resolução SME Nº 29/2016, de 29 de fevereiro de 2016, que 
dispõe sobre as normas da formação continuada em serviço oferecida pela Secretaria 
Municipal de Educação de Campinas;
 CONSIDERANDO  o Comunicado SME/DEPE Nº 01/2015, de 16 de dezembro de 
2015;
 CONSIDERANDO o  Programa Pesquisa e Conhecimento na Escola (PESCO), que é 
realizado no âmbito da Coordenadoria Setorial de Formação, e
 CONSIDERANDO  a necessidade de implementar e consolidar uma Política de For-
mação Continuada na SME que promova o crescente aprimoramento de seus profi s-
sionais,

 COMUNICA 
Os cursos do Programa Pesquisa e Conhecimento na Escola (PESCO) e o cronograma 
de inscrições:
 1- CURSO: O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA COM ALUNOS DO EN-
SINO FUNDAMENTAL 
 Formadores:  Wladimir Stempniak Mesko, Ana Lúcia Picoli, Maria José Adami, 
Oscarlina Aparecida Furquim Scaleante, Ana Cláudia Vitor, Maria Amélia de Jesus 
Piton, Gisane Márcia Carvalho Dinnouti, Lúcia Helena Pegolo Gama
 Resumo:  Abordagem teórica e prática na implementação de projetos de pesquisa cien-
tífi ca escolar, tendo como fontes o “Atlas Escolar da Região Metropolitana de Campi-
nas”, materiais produzidos no próprio curso, periódicos científi cos, sites de pesquisa 
e espaços para estudos do meio na cidade e região. A partir de temas defi nidos por 
alunos e professores, serão sistematizados processos como: levantamento de dúvidas 
e perguntas sobre o assunto, investigação, estudo, observação e tratamento dos dados, 
sempre no intuito de que todos se apropriem do conhecimento novo que construíram. 
Ao longo do curso, os professores relatam suas experiências no processo pedagógico e 
orientam os alunos para a participação no “II Fórum de Pesquisa Estudantil”, visando 
a socialização dos saberes produzidos e dos materiais elaborados.
 Público Alvo:  Professores do Ensino Fundamental e EJA Anos Finais.
 Carga Horária Total:  140 horas
 Carga Horária Semanal:  4 horas aulas
 Nº de encontros:  35 semanas de estudos a distância
Nº de vagas: 80
 Início:  14 de abril 
 Dia e horário:  postagens semanais, em horário de escolha do cursista
 Local:  Plataforma digital da Educação Conectada.

 2- CURSO: PRÁTICA PEDAGÓGICA E PROBLEMATIZAÇÃO DO COTI-
DIANO  
 Formadores:  Cristina Criscuolo/ Wladimir Mesko
 Resumo:  Discutir e fortalecer o trabalho pedagógico nas Unidades Educacionais de 
Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino a partir do aprofundamento dos 
estudos sobre a pesquisa na escola e da elaboração, execução e acompanhamento de 
projetos de pesquisa, potencializando assim a integração entre as áreas de conheci-
mento e o aprofundamento do conhecimento da escola em relação ao seu entorno, 
tendo como um dos recursos o uso do Atlas Escolar da RMC. 
 Público Alvo:  Professores coautores do Atlas escolar da RMC que participam, desde 
2009, do programa ou concluintes do curso “A pesquisa científi ca como prática peda-
gógica na construção de saberes locais” (2015). 
 Carga Horária Total:  175 horas 
 Carga  Horária Semanal: 5h/a, sendo 4h/a presenciais e 1 não presencial. 
Nº de vagas: 7
 Início:  12 de abril
 Dia e horário:  4ª feira das 8h às 11h30 
 Local: CEFORTEPE  - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional 
“Prof. Milton de Almeida Santos”- CEFORTEPE 
 Endereço:  Rua João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras 

 ANEXO ÚNICO 

 Cronograma
DATA ATIVIDADE RESPONSÁVEL

23/3/2016 PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO 
MUNICÍPIO CSF/DEPE

23/3/2016 A 
5/4/2016

FASE 1 – PERÍODO DE INSCRIÇÃO PELO 
ENDEREÇO ELETRÔNICO HTTP:// INS-
CRICOESCEFORTEPE.IMA.SP.GOV.BR 

SERVIDORES INTERESSADOS

8/4/2016 PUBLICAÇÃO DA LISTA DOS SELECIO-
NADOS - RESULTADOS CSF/DEPE

13/4/2016 INÍCIO DAS ATIVIDADES DE FORMA-
ÇÃO CONTINUADA

FORMADORES RESPONSÁVEIS PELAS 
FORMAÇÕES E CURSISTAS

 

 Campinas, 22 de março de 2016 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação  
  

 PROTOCOLADO N.º 07/10/54.613 PG 
  

 Interessada: Secretaria Municipal de Educação

Despacho:

À vista das solicitações e justifi cativas precedentes, bem como dos pareceres de fl s. 
1.021 a 1.029 e 1.030 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a necessidade 
e a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:

1. A prorrogação do contrato de locação referente ao imóvel situado na Rua Dr. João 
Alves dos Santos n.º n860, Jardim das Paineiras, nesta cidade, de propriedade da enti-
dade Os Seareiros, onde se acha instalado o Centro de Formação, Tecnologia e Pesqui-
sa Educacional - CEFORTEPE, por mais 12 (doze) meses, mediante o aluguel mensal, 
já reajustado de R$ 44.239,71 (Quarenta e quatro mil, duzentos e trinta e nove reais e 
setenta e um centavos);

2. Da mesma forma, fi ca autorizada a despesa global decorrente, no valor de R$ 
530.876,52 (Quinhentos e trinta mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e 
dois centavos), consoante aprovado pelo Comitê Gestor à fl . 992;

3. Publique-se. Após, à CSFA/DAJ para a formalização do Termo Contratual próprio, 
e após, retorne a esta Secretaria para o devido acompanhamento e adoção de providên-
cias quanto à isenção do IPTU.  

 Campinas, 14 de março de 2016 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação  
  

 PROTOCOLADO N.º 08/10/47.125 PG 
  

 Interessada: Secretaria Municipal de Educação

Despacho:

À vista da solicitação da empresa interessada, das demais informações precedentes, 
bem como dos pareceres de fl s. 1.617 a 1.676 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que 
indicam a necessidade e a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:

1. A devolução da garantia contratual prestada em dinheiro pela empresa ZAMBRA 
MULTISERVIÇOS Ltda. - ME - EPP, no valor de R$ 5.999,81 (Cinco mil, novecentos 
e noventa e nove reais e oitenta e um centavos), conforme documento acostado à fl . 
319, referente ao Termo de Contrato n.º 9/09/09 (fl s. 306 a 319), que tem por objeto 
a prestação de serviços de instalação e manutenção corretiva em fogões com forneci-
mento de peças de reposição a esta Pasta, a ser corrigida monetariamente nos termos 
do artigo 56, § 4º da Lei Federal n.º 8.666/93, haja vista que à fl . 1.668 a Coordenado-
ria Setorial de Nutrição desta Secretaria declarou que a empresa contratada cumpriu a 
contento todas as obrigações estabelecidas naquele contrato.

2. À Secretaria de Finanças para providências, inclusive, certifi car a empresa para a 
retirada da garantia em questão, através de representante legal, devidamente creden-
ciado, que deverá apresentar o comprovante original do recolhimento/depósito.

3. Publique-se.
 

 Campinas, 22 de março de 2016 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação  

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 

 CONVOCAÇÃO 
 CONCURSO PÚBLICO - GERAL 

  EDITAL 02/2014

 A Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC convoca o candidato 
abaixo relacionado, por ordem de classifi cação, a comparecer dia  28/03/2016 (se-
gunda-feira), às 09h00, à Área de Recursos Humanos da Fundação Municipal 
para Educação Comunitária - FUMEC, situada à Rua Dr. Quirino, 1.562 - Ed. 
Aquarius - 1º andar - sl 11, Centro - Campinas , para realização de reunião de pre-
enchimento de vagas.
O candidato deverá comparecer munido de:
1) Documento original de Identidade - RG;
2) Certifi cado de conclusão do Ensino Médio / Histórico Escolar.

A ausência implicará na perda dos direitos legais decorrentes do Concurso Público.
 Somente será permitida, na reunião, a presença do convocado .

AGENTE ADMINISTRATIVO
CLASS. NOME DOCUMENTO

44 LUANA HELENA DA SILVA 00000486206531
 

 Campinas, 22 de março de 2016 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Presidente da FUMEC 
  

 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 15/10/36.801. 
  

  Interessada:  Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC.
 Assunto:  Tomada de Preços n.º 01/2016.
 Objeto : Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de enge-
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nharia e arquitetura para os projetos executivos de reforma do CEPROCAMP Prefeito 
Antônio da Costa Santos no Município de Campinas/SP. 

 ADENDO AO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº   01/2016

 A Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, por intermédio da Co-
missão Permanente de Licitações, revendo o edital, comunica aos interessados que 
 ALTEROU  as descrições dos subitens 8.7.9, 8.7.9.2 e 16.12 do Projeto Básico - Ane-
xo I do edital, que passam a vigorar com a seguinte redação:
 8.7.9.  Memórias de Cálculo e ART e/ou RRT e aprovação

  8.7.9.2.  No fi nal do trabalho de orçamentação, deve o autor recolher ART e/ou RRT e 
apresentá-la em conjunto com os projetos desenvolvidos.

 16.12.  Somente será admitida a substituição de qualquer dos profi ssionais ou empresas 
subcontratadas indicados como integrantes da Equipe Técnica, e cuja capacitação e 
experiência tenha contribuído para a classifi cação da licitante, por outro com capacita-
ção e experiência devidamente comprovadas, equivalente ou superior à do profi ssional 
substituído. A proposta de substituição de profi ssional deverá ser feita por escrito, 
fundamentada e instruída com as provas necessárias à comprovação da situação que se 
apresenta, e incluirá a indicação do novo profi ssional com o respectivo acervo técnico, 
e acompanhada da baixa da ART e/ou RRT do profi ssional que está sendo substituído. 
Para a sua efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e aprovada pela 
CONTRATANTE. 

Considerando que as alterações não afetam a formulação das propostas, fi ca mantida a 
data e o horário da sessão pública da Tomada de Preços nº 01/2016.
 

 Campinas, 22 de março de 2016 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA FUMEC 

  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. PRESIDENTE DA 
FUMEC 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 Processo Administrativo Nº 2015/10/57.546 
Interessado: Fundação Municipal para Educação Comunitária
Pregão Presencial: 05/2016
Objeto: Registro de Preços para contratação de serviços gráfi cos e diagramação com 
vistas a confecção de cartazes, convites, folders, cartões, impressos, banners e faixas, 
para atendimento de demandas da FUMEC/CEPROCAMP.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, AUTORIZO, 
com fulcro na Ata de Sessão Pública referente Pregão Presencial n° 05/2016, a despesa 
no valor total R$ 2.135,00 (Duas mil e cento e trinta e cinco reais), em favor da empre-
sa: ADEMAR CIPOLA ME; CNPJ sob nº 55.355.796/0001-97.
À área de Gestão Administrativa e Financeira - FUMEC para emissão dos empenhos 
e para as demais providências.
 

 Campinas, 22 de março de 2016 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Presidente da FUMEC 
  

 RATIFICAÇÃO   
 Com base no que consta nos autos do processo nº 2016/10/9.986,  ratifico  a inexigibi-
lidade de licitação para a aquisição direta do equipamento denominado  no break , com 
base no artigo 24, inciso IV, da Lei n° 8.666/93, e  autorizo  a despesa no valor global 
de R$ 752,60 (setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos). Publique-se. 

 Campinas, 21 de março de 2016 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Presidente da FUMEC 
  

 PORTARIA FUMEC Nº 34/2016 
 Republicada por Conter Incorreções 

 A Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no uso 
das atribuições do seu cargo, com base no artigo 26 do estatuto da FUMEC

 Resolve: 
 Artigo 1º  Reconduzir e nomear para o biênio 2016/2017 os servidores abaixo relacio-
nados, para comporem o Conselho Fiscal da Fumec:

 Titulares: 
Wagner Henrique Oliveira - matrícula 67.994-1
Cláudio Ferrari - matrícula 90.972-6
José Aparecido Rocha - matrícula 63.655-0

 Suplentes: 
Carlos Alberto Gregio de Oliveira - matrícula 38.862-43
Viviane Schiavolin Ferreira - matrícula 1267-01
Thiago José Zanotti - matrícula 110.241-9

 Artigo 2º  Revogar a Portaria 91/2013

 Artigo 3º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos à 01/11/2015. 

 Campinas, 22 de março de 2016 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente do Conselho Administrativo da FUMEC 
  

 COMUNICADO FUMEC Nº 01/2016   
 A Secretária Municipal de Educação no uso das atribuições de seu cargo e, 

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

 Campinas, 22 de março de 2016 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
 Servidores que NÃO apresentam acumulação remunerada de cargos:

MATRICULA NOME LOCAL
10515 ADRIANA APARECIDA BROTTO GOMES DA SILVA CEPROCAMP

10502 ALENCAR JOSÉ DE OLIVEIRA SCAFI CEPROCAMP
10495 ALESSANDRA REINATO WOLFF CEPROCAMP
10417 ALEX SEIITI HAYASHIDA CEPROCAMP
10471 ANA REGINA PINHEIRO CEPROCAMP
10437 ANDRÉ DE OLIVEIRA GUERRERO CEPROCAMP
10441 ANDREA REGINA SAMPAIO PEREIRA CEPROCAMP
10439 ANTONIA ALVES PEREIRA CEPROCAMP
10418 BRUNO KENZO KAGAWA CEPROCAMP
10422 CLAUDIA NISHIBE F. SPINELLA CEPROCAMP
10414 DENILTON DA SILVA CEPROCAMP
10448 EDISON BENEDITO LOPES MARCON CEPROCAMP
10435 EDVALDO DA COSTA PASSOS JUNIOR CEPROCAMP
10425 ELLEN POMPEI STEPHAN CEPROCAMP
10523 ERIKA KATE DE OLIVEIRA LIMA CEPROCAMP
10419 ERIKSEN KOJI MIYASAKI CEPROCAMP
10454 ESTEFANIE SIQUEIRA V. DE OLIVEIRA CEPROCAMP
10412 FERNANDO ELIAS BORGES CEPROCAMP
10426 FERNANDO SABINO DA SILVA CEPROCAMP
10420 GUILHERME MASTROROSA CEPROCAMP
10423 GUSTAVO BARONI STEGER CEPROCAMP
10213 INGRED LUANA SOUZA R. TANINHARA CEPROCAMP
10449 JOÃO PAULO SERAFHIM RODRIGUES CEPROCAMP
10505 JOSÉ AUGUSTO POLIZELLO CEPROCAMP
10432 JULIO PENNA FEDRE CEPROCAMP
10428 LIGIA FRUHVALD LISATCHOK CEPROCAMP
10433 MARCOS PAULO HIRAYAMA CEPROCAMP
10413 MELISSA TEREZINHA NASCIMENTO LOPES CEPROCAMP
10442 MISAEL VICTOR NICOLUCI CEPROCAMP
10429 PRISCILA HANAKO ISHY DE MAGALHÃES CEPROCAMP
10421 RICARDO AUGUSTO BUENO CEPROCAMP
10492 RICARDO RAMOS VIEIRA DA SILVA CEPROCAMP
10416 RODOLFO DA SILVA SANTOS CEPROCAMP
10511 ROSIMERE FARIAS DE MENDONÇA FLORENZIANO CEPROCAMP
10504 SABRINA MOMESSO VIGANÔ CEPROCAMP
10440 URUBATAN LOPES DA SILVA CEPROCAMP
10496 VALÉRIA CRISTINA GOMES LEAL CEPROCAMP
10430 VILSON ROBERTO DE OLIVEIRA CEPROCAMP
10431 WESLLEY GARCIA SANCHES CEPROCAMP

 

  

 PROTOCOLADO: 15/10/36.801   
  Assunto : Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de enge-
nharia e arquitetura para os projetos executivos de reforma do CEPROCAMP Prefeito 
Antônio da Costa Santos no Município de Campinas
 Interessada : Fumec/ ceprocamp

 DESPACHO 

1) Acolho o parecer da Procuradoria da Fumec de fl s. 304/309 e recebo a petição do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo de fl s. 288 como im-
pugnação aos termos do edital prevista no artigo 41, § 1º da Lei nº 8.666/93.

2) No mérito, indefi ro a impugnação pelas razões expostas na supra referida mani-
festação do órgão jurídico e mantenho todas as datas agendadas para a realização do 
procedimento licitatório referente à Tomada de Preços nº 01/2016.

3) Publique-se.
 

 Campinas, 22 de março de 2016 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Presidente da FUMEC 

 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER   

 Protocolo: 2016/30/00032 
Interessado: Associação de Moradores Vizinhos e Vizinhos

Compareça o interessado na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, localizado na 
Avenida Heitor Penteado, 1655, Parque Taquaral, no horário das 09h00 às 12h00 e 
das 13h30 às 16h00 para a devida ciência. O não comparecimento no prazo de 30 
(trinta) dias a contar da data desta publicação, acarretará no arquivamento do referido 
protocolado.
 

 Campinas, 21 de março de 2016 
 DARIO SAADI 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 

 SECRETARIA DE FINANÇAS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 GABINETE DO SECRETÁRIO 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO DE 
FINANÇAS 

 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
  Protocolado 2016/10/543 e 2016/10/2216
Interessado: MGR INCORPORAÇÕES LTDA
Certidão de Inteiro Teor 
Com base em tudo o que consta neste processo e, em especial, na manifestação su-
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pra da Assessoria desta Secretaria, junte-se o protocolo 2016/10/2216 ao protocolo 
2016/10/543. DOU PROVIMENTO AO RECURSO, DEFIRO o pedido e determino 
que se providencie a Certidão solicitada.
 Protocolado 2016/10/544 e 2016/10/2217
Interessado: MGR INCORPORAÇÕES LTDA
Certidão de Inteiro Teor 
Com base em tudo o que consta neste processo e, em especial, na manifestação su-
pra da Assessoria desta Secretaria, junte-se o protocolo 2016/10/2217 ao protocolo 
2016/10/544. DOU PROVIMENTO AO RECURSO, DEFIRO o pedido e determino 
que se providencie a Certidão solicitada.
 

 Campinas, 21 de março de 2016 
 HAMILTON BERNARDES JÚNIOR 
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS 

 CONVOCAÇÃO - REUNIÃO PLENÁRIA   
 A Presidência da Junta de Recursos Tributários, com base na sua competência pre-
vista no artigo 20, IV, da Lei Municipal 8.129/94, convoca todos os Srs. Julgadores 
e Representantes Fiscais para a  Reunião Plenária , de caráter ordinário, a se realizar 
 ÀS 8H30MIN DO DIA 30/03/2016,  em primeira convocação, nos termos do seu Re-
gimento Interno, no Palácio dos Jequitibás, localizado na Av. Anchieta, 200 -  2º andar 
- Lado A , para julgamento dos processos constantes da pauta abaixo:

01) PROTOCOLO 2011/03/0128 1 
 Recorrente: BANCO SANTANDER S/A 
Recurso de Revisão: Protocolo nº 2014/10/14239
Tributo/Assunto:  ISSQN/AIIM nº 000646/2011 
 Relator: João Batista Borges 

02) PROTOCOLO 2011/03/0127 3 
 Recorrente: BANCO SANTANDER S/A 
Recurso de Revisão: Protocolo nº 2014/10/19671
Tributo/Assunto:  ISSQN/AIIM nº 001947/2011 
 Relator: José Antonio Khattar 

03) PROTOCOLO 2011/03/1527 1 
 Recorrente: AUTILOG SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO LTDA 
Recurso de Revisão: Protocolo nº 2014/10/65309
Tributo/Assunto:  ISSQN/AIIM nº 002213/2012 
 Relator: Carlos de Jesus Ramos Ribeiro 

04) PROTOCOLO 2011/03/0128 2 
 Interessado: BANCO SANTANDER S/A 
 Recorrente: Representação Fiscal 
Recurso de Revisão: Protocolo nº 2015/10/52357
Tributo/Assunto:  ISSQN/AIIM nº 001961/2011 
 Relator: Flávio Antônio Baptista 

05) PROTOCOLO 2010/03/0241 2 
 Recorrente: BANCO ABN AMRO REAL S/A 
Recurso de Revisão: Protocolo nº 2015/03/03098
Tributo/Assunto:  ISSQN/AIIM nº 001808/2010 
 Relator: Alexandre Fávaro 

OBSERVAÇÕES - Como previsto no Regimento Interno da JRT: a) os julgamentos 
adiados serão incluídos nos trabalhos da próxima Reunião Plenária, independente de 
nova publicação de pauta (artigo 17, § 2º); b) a sustentação oral se dará conforme 
artigo 23. 

 EDGAR VALVERDE 
 AFTM-matr.45894-5 Presidente Junta de Recursos Tributários 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO DCCA / SMF 

 Expediente despachado pelo Sr. Coordenador 
  Protocolo: 2015/03/19737 
 Interessado: LUIZ AUGUSTO ROVINA 
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 c.c. artigo 3º e 45 da Lei Municipal 
13.104/2007 e Instrução Normativa nº 001/2014-DCCA/SMF e, ainda, com base na 
instrução do setor de Controle desta Coordenadoria e nos documentos constantes nos 
autos, DEFIRO o pedido de aproveitamento do crédito apurado no valor de 199,8628 
UFIC´s, referente ao recolhimento da(s) parcela(s) 01 a 10/15, relativo ao IPTU/
Taxas Imobiliárias, emissão 04/2015 - X1000 (cancelado por recálculo), do código 
3441.12.89.0902.01001, não considerado no momento do recálculo deste exercício, 
utilizando o valor para quitação da(s) parcela(s) 30 a 36/36 e redução da parcela 17/36 
do IPTU/Taxas Imobiliárias, emissão 07/2015 - X1000, lançado para o mesmo imó-
vel, nos moldes do artigo 56 da Lei Municipal 13.104/2007. Caso após a efetiva-
ção do procedimento, ainda restar crédito em favor do contribuinte, fi ca autorizada a 
C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a encaminhar o processo ao Departamento de Receitas Imo-
biliárias para determinar, de ofício, o aproveitamento em lançamentos futuros, nos 
moldes do artigo 55 da Lei Municipal 13.104/2007.

 Protocolo: 2015/03/20878 
 Interessado: MARCIA REGINA CANDIDO PEREIRA 
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 c.c. artigo 3º e 45, da Lei Municipal 
13.104/2007 e Instrução Normativa nº 001/2014-DCCA/SMF e, ainda, com base 
na instrução do Setor de Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constan-
tes nos autos,   DEFIRO   o pedido de aproveitamento do crédito apurado no valor de 
140,8897 UFIC´s, procedente do recolhimento efetuado no(s) imóvel(is) originário(s) 
(3461.24.74.0138.01001), relativo ao exercício de 2015, utilizando o valor para ex-
tinção total da emissão de 07/2015, do imóvel originado (3461.24.74.0144.01001). 
Encaminho o presente protocolo ao   Departamento de Receitas Imobiliárias - D.R.I.   
para, de ofício, aproveitar o crédito residual de 6,6784 UFIC´s no imóvel originado 
identifi cado sob o nº 3461.24.74.0144.01001 e 70,4449 UFIC´s no imóvel originado 
identifi cado sob o nº 3461.24.74.0139.01001, em lançamentos futuros do mesmo imó-
vel, nos moldes do artigo 55 da Lei Municipal 13.104/2007. 

 Campinas, 22 de março de 2016 
 LUCAS SILVA CUNHA 

 COORDENADOR 
  

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO DCCA / SMF 

 Expediente despachado pelo Sr. Diretor 
  Protocolo: 2016/10/10524 
 Interessado(a):Jorge Moraes Soares Filho 
Com base nas disposições do Decreto Municipal nº 18.050/13,  defiro  opresen-
te pedido para conceder certidão de inteiro teor do processo protocolizado sob nº 
2015/03/23304, nos termos do § 2º, do art. 5º, do decreto 18.050/13. O prazo máximo 
para disponibilização da certidão é de 15 (quinze dias) corridos e deverá ser retirada 
pelo requerente, no 4º andar do Paço Municipal - Expediente do Gabinete, no prazo 
de 30 dias após a solicitação.

 Protocolo: 2016/10/10525 
 Interessado(a):Jorge Moraes Soares Filho 
Com base nas disposições do Decreto Municipal nº 18.050/13,  defiro  opresen-
te pedido para conceder certidão de inteiro teor do processo protocolizado sob nº 
2015/03/23305, nos termos do § 2º, do art. 5º, do decreto 18.050/13. O prazo máximo 
para disponibilização da certidão é de 15 (quinze dias) corridos e deverá ser retirada 
pelo requerente, no 4º andar do Paço Municipal - Expediente do Gabinete, no prazo 
de 30 dias após a solicitação. 

 Campinas, 22 de março de 2016 
 MARCOS ALEXIO PASSOS DE ALMEIDA 

 Diretor DCCA 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
  

  Protocolo nº: 2015/03/27847
Interessado(a): ROSELY MARQUES DE GODOY
Cartográfico: 3251.52.37.0340.01001
Assunto: Revisão do IPTU 2010 a 2014 (Retroativos 10/2015) e 2015 (Reemissão 
10/2015) / Isenção Habitação Popular 
De acordo com o encaminhamento pelo setor competente para a instrução dos autos, 
fundamentado nos arts. 3° e 4º, inciso III da Lei Municipal nº 11.111/01 e altera-
ções c/c art. 23 do mesmo diploma legal, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 
e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, atendendo o disposto no art. 22, §3º, do De-
creto 16.274/2008, alterado pelo Decreto 18.540/2014, DEFIRO PARCIALMENTE 
O PEDIDO DE REVISÃO DE IPTU (REEMISSÃO E RETROATIVOS 10/2015), 
CONCEDENDO A ISENÇÃO POR HABITAÇÃO POPULAR A PARTIR DE 2011, 
mantendo-se inalterados os lançamentos referentes ao exercício de 2010, posto que 
foram corretamente constituídos, cancelando-se os lançamentos originalmente consti-
tuídos para os exercícios de 2012 a 2015, e lançando-os nos termos da presente deci-
são. A isenção concedida não abrange as taxas imobiliárias incidentes sobre o imóvel.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11.111/2001. Eventual crédito apurado em 
favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo 
imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/2007.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo art. 74 
da Lei 13.104/2007, alterado pela Lei nº 13.636/2009. 

 Protocolo nº: 2014/03/28877
Interessado(a): VITOR RAYMUNDO CONSOLI JUNIOR
Cartográfico: 3321.64.28.0001.18008
Assunto: Revisão do IPTU 2009 a 2013 (Retroativos 11/2014) e 2014 (Reemissão 
do Exercício 11/2014) / Isenção Habitação Popular 
De acordo com o encaminhamento pelo setor competente para a instrução dos autos, 
fundamentado nos arts. 3 e 4º, inciso III, da Lei Municipal nº 11.111/01 e alterações 
c/c art. 23 do mesmo diploma legal, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 
da Lei Municipal nº 13.104/2007, atendendo o disposto no art. 22, §3º, do Decre-
to 16.274/2008, alterado pelo Decreto 18.540/2014, DEFIRO O PEDIDO DE RE-
VISÃO DE IPTU (RETROATIVOS E REEMISSÃO 11/2014), CONCEDENDO A 
ISENÇÃO POR HABITAÇÃO POPULAR A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2012, 
cancelando-se os lançamentos originalmente constituídos e substituindo-os nos ter-
mos da presente decisão, assim como DETERMINO A REVISÃO, DE OFÍCIO DOS 
LANÇAMENTOS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2015 (EMISSÃO GERAL 
01/2015), CONCEDENDO A ISENÇÃO POR HABITAÇÃO POPULAR, cancelan-
do-se os lançamentos originalmente constituídos e substituindo-os nos termos da pre-
sente decisão, 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. 173, I, do CTN, consubstanciado 
nas disposições do art. 23 da Lei nº 11.111/2001, alterada pelas Leis nº 12.445/2005 e 
13.209/2007.. A isenção concedida não abrange as taxas imobiliárias incidentes sobre 
o imóvel.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11.111/2001. Eventual crédito apurado em 
favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo 
imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/2007.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo art. 74 
da Lei 13.104/2007, alterado pela Lei nº 13.636/2009. 
 

 Campinas, 14 de março de 2016 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR 

 AFTM - Matricula 45.556-3 - Diretor DRI 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
  Protocolo : 2011/10/03084
 Interessado : Celso Aparecido de Freitas
 Assunto : Restituição de Crédito Tributário - ITBI
Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do artigo 
66, combinado com o artigo 3º e dos artigos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07 e con-
substanciado nas disposições dos artigos 42 e 44 da Lei nº 13.104/07,  reconheço o 
direito ao crédito de 809,1908 UFIC , em face do recolhimento da guia de ITBI nº 
156807, em 07/01/2009, no valor de R$ 1.620,00, relativo ao imóvel de cartográfi co nº 
 3251.53.74.0258.01001 , conforme documentos de fl s. 10 e 14, demonstrativo de fl . 13 
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e o documento denominado "Instrumento de Distrato de Compra e Venda de Imóvel 
Residencial Quitado, Mútuo e Alienação Fiduciária em Garantia, Carta de Crédito 
com Recursos do SBPE no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação - SFH - Com 
Utilização dos Recursos da Conta Vinculada do FGTS do (s) Devedor (es)", às fl s. 03 
a 07, onde consta a anuência do agente fi nanceiro na rescisão do mutuo contratado e 
liberação da garantia, com a respectiva assinatura de seu representante, sendo elemen-
to indispensável à apreciação do pedido de restituição, nos termos dos itens 23 e 24 
da Instrução Normativa DRI 001/2013  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 Municipal nº 13.104/07.  Remeto aos autos  ao 
DCCA/SMF para providências quanto à repetição do indébito tributário, nos termos 
dos artigos 45 a 51 da Lei Municipal nº 13.104/07, devendo o interessado aguardar 
comunicado quanto aos procedimentos subseqüentes.  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 Municipal nº 13.636/09.
 

 Campinas, 21 de março de 2016 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JÚNIOR 

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

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

MENTO ADMINISTRATIVO - TRIBUTÁRIO 
 Protocolo n.º  2015/ 03/ 26.499 
Interessado:  Arquidiocese de Campinas 
Código Cartográfi co:  3412.32.13.0731.01001 
Assunto:  Reconhecimento da Imunidade Tributária do IPTU
 Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes nos 
autos, atendendo ao disposto nos artigos 3º c/c artigos 66, 69 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/07,  DEFIRO  o pedido de  reconhecimento da imunidade tributária do 
IPTU  relativamente ao imóvel codifi cado sob o n.º  3412.32.13.0731.01001,  a partir 
do exercício de  2016 ,haja vista que o referido imóvel integra o patrimônio do interes-
sado, instituição religiosa, e é utilizado na consecução de suas atividades essenciais, 
nos termos do artigo 150, inciso VI, alínea "b" e § 4º da Constituição Federal de 1988. 
Deixo de recorrer de ofício à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a pre-
sente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo 
artigo 74 da Lei 13.104/2007.
 

 Campinas, 21 de março de 2016 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JÚNIOR 

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

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DRI 
 Revisão de Tributos Imobiliários 

  Protocolo: 2013/03/14007 - e anexo: 2013/03/16002
Interessado:NEUZA SANTANA PENTEAN
Cartográfico: 3431.44.57.0509.01001 
Com base na manifestação do setor competente 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  INDEFIRO OS PEDIDO 
DE REVISÃO DOS LANÇAMENTOS DE IPTU   e Taxas Imobiliárias dos exer-
cícios de 2010 a 2012,  emitidos retroativamente em set/2013, e de 2013 REEMISSÃO 
(set/2013) para o imóvel cadastrado pelo cartográfi co 3431.44.57.0509.01001, tendo 
em vista que os lançamentos resultaram de cancelamento de isenção de IPTU - Apo-
sentados/Pensionistas, conforme determinação de ofício de 10/07/2013, publicada no 
DOM de 18/07/2013, através do protocolo nº 2013/10/26797, nos termos do art. 179 
da Lei Federal nº 5.172/1966 - CTN e art. 4º, I, da Lei Municipal nº 11.111/01 e 
alterações; que os créditos tributários foram constituídos em conformidade com o dis-
posto no art. 5º da Lei Municipal nº 11.111/01, conforme cadastro imobiliário, e que 
o lançamento dos exercícios de 2010 a 2013 respeitaram o prazo decadencial de que 
trata o art. 173, I, da Lei Federal nº 5.172/1966 - CTN, conforme Parecer Fiscal às fl s. 
26, consubstanciado nos termos dos arts. 18, 18A, 18C, 18E, 23 e respectivas Tabelas 
de Valores do Anexo I da Lei Municipal nº 11.111/01, alterada pelas Leis 12.445/05 
e 13.209/07, e Leis Municipais nº 6.355/1990, alterada pelas Leis nºs 6.809/1991 e 
9.958/1991, e 6.361/1990.
Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente deci-
são 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.

 Protocolado nº: 2014/03/22928
Interessado: TALITA LEAL PERES DE ARAÚJO
Código do imóvel: 3361.51.76.0087.01001 
Com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos acostados aos 
autos e atendendo as disposições dos artigos 58 e 66 combinados com os artigos 3°, 
69, 70 e 82 da Lei Municipal n° 13.104/07,  IN  DEFIRO   o pedido de revisão/isenção 
do IPTU para Habitação Popular, referente aos  exercícios retroativos de 2012 e 
2013 , visto que o interessado não residia no imóvel. E  DEFIRO o pedido de isenção 
do IPTU para Habitação Popular,  a  partir  do  exercício  de  2014,  tendo em vista que o 
interessado atendeu os requisitos previstos no art. 4º, inciso III da Lei Municipal n° 
11.111/01 e demais Normas Regulamentadoras.

 Protocolo: 2016/03/03111
Interessado(a): MARIA REGINA DE CARVALHO LEME
Cartográfico: 3343.61.27.1308.04023 
De acordo com o encaminhamento pelo setor competente para a instrução dos autos, 
fundamentado no art. 7° da Lei Municipal n° 11.111/2001, com nova redação dada 
pela Lei Municipal n° 12.445/2005, e no §1°, inciso III, art. 4°, da Lei Municipal 
n° 11.111/2001, acrescido pela Lei Complementar n° 106/2015, c.c. o art. 3° da Lei 
Municipal n° 11.111/2001, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei Mu-
nicipal nº 13.104/2007 , INDEFIRO O PEDIDO DE REVISÃO DE IPTU, para o 
exercício de 2016 , visto que o contribuinte deixou de atualizar o cadastro do imóvel, 
obrigação acessória estabelecida no Art. 7º da Lei Municipal nº 11.111/2001, o que 
impossibilitou a concessão da isenção de ofício, estabelecida no §1°, inciso III, art. 
4° do mesmo diploma legal, não havendo, portanto, irregularidades nos lançamentos 
originariamente constituídos, que devem ser mantidos.
Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente deci-
são não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo art. 74 da 
Lei 13.104/2007, alterado pela Lei nº 13.636/2009. 

 Protocolo: 2016/03/03138
Interessado(a): VERA JUSTI COSTA DA SILVA RAMOS

Cartográfico: 3164.13.20.0232.01001 
De acordo com o encaminhamento pelo setor competente para a instrução dos autos, 
fundamentado no art 4º, inciso I da Lei Municipal nº 11.111/01 e alterações c/c art. 
23 do mesmo diploma legal, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 68, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/2007,  DEFIRO O PEDIDO DE REVISÃO DE IPTU(emissão 
01/2016)  e a concessão de isenção para aposentados e pensionistas a partir do exercí-
cio 2016, cancelando-se os lançamentos originalmente constituídos e substituindo-os 
nos termos da presente decisão. A isenção concedida não abrange as taxas imobiliárias 
incidentes sobre o imóvel.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11.111/2001. Eventual crédito apurado em 
favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo 
imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/2007.
Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente deci-
são não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo art. 74 da 
Lei 13.104/2007, alterado pela Lei nº 13.636/2009. 

 Protocolo nº 2016/03/3484
Interessado(a): LINDAURA FERREIRA NETO
Código Cartográfico: 3341.34.20.0042.00000 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado nos arts. 11, 16, 17 e 18 da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos arts. 58, 66, 69 e 70 da 
Lei Municipal nº 13.104/2007,  DEFIRO O PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇA-
MENTOS DE IPTU E TAXAS IMOBILIÁRIA, exercício de 2016 , devendo-se ser 
alterado o cadastro imobiliário para que o imóvel seja classifi cado na categoria/padrão 
RH-4, área construída de 169,29m² e ano base de 2011, conforme Pareceres Fiscais 
acostados aos autos do presente protocolo, cancelando-se o lançamento originalmente 
constituído e reemitindo-se de ofício os exercícios de 2012 a 2015, e lançando-os 
conforme a classifi cação, área construída e ano base acima, 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 parágra-
fo único, c.c. 173, I, do CTN, consubstanciado nas disposições do art. 23 da Lei nº 
11.111/2001, alterada pelas Leis nº 12.445/2005 e 13.209/2007.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11.111/2001. Eventual crédito apurado em 
favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo 
imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/2007.

 Protocolo n° 2016/03/4843
Interessado(a): NOÊMIA PIFFER MERLO
Código Cartográfico: 3432.11.96.0148.01001 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado nos arts. 11, 16, 17 e 18 da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos arts. 58, 66, 69 e 70 da 
Lei Municipal nº 13.104/2007,  DEFIRO O PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇA-
MENTO DE IPTU, exercício de 2016 , devendo ser reativada a concessão do bene-
fício da isenção para aposentado/pensionista, visto que a requerente continua sendo a 
proprietária do imóvel em questão e atendendo aos critérios legais para usufruição do 
benefício,conforme prevê o inciso I do art. 4da lei municipal 11111/01, cancelando-se 
o lançamento originalmente constituído para o exercício.

 Protocolo n° 2016/03/5413
Interessado(a): FRANCISCO CARLOS MARQUES MATAREZIO
Código Cartográfico: 3244.43.42.0259.00000 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado nos arts. 11, 12, 16, 17 e 18 da 
Lei Municipal nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos arts. 58, 66, 
69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  DEFIRO O PEDIDO DE REVISÃO 
DE LANÇAMENTOS DE IPTU e TAXAS IMOBILIÁRIAS, exercício de 2016 , 
devendo-se ser alterado o cadastro imobiliário para que o imóvel seja classifi cado na 
categoria/padrão RH-6, área construída de 277,90m² e ano base de 2015, conforme 
Parecer Fiscal acostado aos autos do presente protocolo, cancelando-se os lançamen-
tos originalmente constituídos para o exercício de 2016, e lançando-os nos termos da 
presente decisão.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11.111/2001. Eventual crédito apurado em 
favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo 
imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/2007.

 Protocolo: 2015/03/27767
Interessado(a): WAGNER LUIZ DO NASCIMENTO
Cartográfico: 3433.23.35.0252.01010 
De acordo com o encaminhamento pelo setor competente para a instrução dos autos, 
fundamentado no art 4º, inciso III da Lei Municipal nº 11.111/01 e alterações c/c art. 
23 do mesmo diploma legal, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei Mu-
nicipal nº 13.104/2007, atendendo o disposto no art. 22, §3º, do Decreto 16.274/2008, 
alterado pelo Decreto 18.540/2014,  DEFIRO O PEDIDO DE REVISÃO DE IPTU 
(REEMISSÃO E RETROATIVOS 10/2015), CONCEDENDO A ISENÇÃO POR 
HABITAÇÃO POPULAR A PARTIR DE 2012,  cancelando-se os lançamentos ori-
ginalmente constituídos e substituindo-os nos termos da presente decisão. A isenção 
concedida não abrange as taxas imobiliárias incidentes sobre o imóvel.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11.111/2001. Eventual crédito apurado em 
favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo 
imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/2007.
Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente deci-
são não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo art. 74 da 
Lei 13.104/2007, alterado pela Lei nº 13.636/2009. 
 

 Campinas, 21 de março de 2016 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JÚNIOR 

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

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
  Protocolo: 2015/03/23243 
 Interessado: ASSOCIAÇÃO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DA POLI-
CIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO 



9Campinas, quarta-feira, 23 de março de 2016 Diário Ofi cial do Município de Campinas

 Assunto: IPTU - IMUNIDADE 
 Imóvel de Código Cartográfico nº 3423.43.57.0055.01001 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos dos artigos 66 combinados com 
os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  indefiro  o pedido de reconheci-
mento da imunidade do IPTU, para o exercício de 2015, relativo ao imóvel codifi cado 
sob nº 3423.43.57.0055.01001,  tendo em vista que o interessado não se enquadra em 
nenhum dos tipos de entidades mencionados na alínea "c" do inciso VI do artigo 150 
da Constituição Federal.
 

 Campinas, 22 de março de 2016 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR 

 AFTM Matrícula nº 45.556-3 - DIRETOR/DRI-SMF 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
  Protocolo: 2016/03/07682
Interessado: Cares Participação e Administração de Bens Ltda. (Raquel Versali 
Rizzoli)
Assunto: Pedido de reconhecimento de não incidência de ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do ar-
tigo 66, combinado com o artigo 3º e dos artigos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  re-
conheço a não incidência do ITBI  sobre a transferência do imóvel de cartográfi co 
nº 3334.34.17.0001.01001, matrícula 124786, do 3º CRI de Campinas, pela incorpo-
ração da pessoa jurídica Rotuar Participação e Administração de Bens Ltda., CNPJ 
12.606.467/0001-69 (incorporada e transmitente) pela pessoa jurídica Cares Partici-
pações e Administração de Bens Ltda., CNPJ 12.585.802/0001-90 (incorporadora e 
adquirente), com fundamento no artigo 5º, inciso I, e artigo 6º, "caput" e § 5º da Lei 
Municipal nº 12.391/05, conforme Alteração Contratual datada de 30/01/2015 e re-
gistrada na Jucesp em 07/05/2015, às fl s. 08 a 15 e demais documentos apresentados, 
dispensando-se a análise da atividade preponderante da sua atividade, prevista no "ca-
put" do artigo 6º da mesma lei.  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 Mu-
nicipal nº 13.636/09.
 

 Campinas, 22 de março de 2016 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR 

 AFTM Matrícula nº 45.556-3 - DIRETOR/DRI-SMF 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
  Protocolo: 2013/03/22331  
 Interessado: Jerivá Real States Empreendimentos Imobiliários e Participações 
Ltda. 
 Assunto: Reconhecimento de não incidência de ITBI 
 ERRATA 
Consubstanciado nas disposições do art. 87 da Lei nº 13.104/07 e verifi cando-se que a 
decisão de fl s. 187 e 187/verso, publicada no DOM de 02/04/2014, deve especifi car as 
duas matrículas relativas ao imóvel de cartográfi co nº 3421.44.74.0201.01001, retifi co 
a referida decisão nos seguintes termos:
 ONDE SE LÊ : "3421.44.74.0201.01001"
 LEIA-SE : "3421.44.74.0201.01001 (matrículas nº 50.509 e 53.825, do 1º CRI/Cam-
pinas)"
Os demais dados do despacho permanecem inalterados.
 

 Campinas, 22 de março de 2016 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR 

 AFTM Matrícula nº 45.556-3 - DIRETOR/DRI-SMF 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
  

  
Protocolado nº 2016/03/8046
Interessado: ELENICE CRISTINA NUNES DA COSTA
Código Cartográfico: 3434.34.58.0230.01001 
Assunto: IPTU - Cancelamento de isenção
 Com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos acostados aos 
autos, e atendendo aos preceitos do artigo 66 combinados com os artigos 3º, 69, 70 e 
82 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  DEFIRO  o pedido de cancelamento da isenção 
do IPTU para aposentados e pensionistas relativamente ao imóvel de código cartográ-
fi co nº  3434.34.58.0230.01001 , a partir do exercício de 2017, haja vista o falecimento 
do benefi ciário, Sra. Dolores Lopes Nunes, ocorrido em 25/01/2016. 
 

 Campinas, 22 de março de 2016 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JÚNIOR  

 AFTM Matrícula 45.556-3 Diretor DRI - SMF 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DRI 
 Compensação/restituição de crédito tributário 

  Protocolo: 2015/03/16584 
Interessado: W4 Participações Societárias Ltda.
Código cartográfico: 3421.23.17.0180.01001 e 3421.23.17.0245.01001 
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-CTN, reconheço o direi-
to ao crédito tributário apurado no montante de 486,6944 UFIC, para imóvel cadastra-
do sob cartográfi co nº 3421.23.17.0180.01001 e 3421.23.17.0245.01001, decorrente 
dos recolhimentos das parcelas 04/11 a 09/11 para os lançamentos de IPTU e Taxas 
Imobiliárias do exercício de 2015, emissão jan/2015, relativos ao imóvel de código 
cartográfi co nº 3421.23.17.0180.01001 e 3421.23.17.0245.01001, e que os valores re-
colhidos a maior não foram compensados, nos termos do artigo 42 da Lei Municipal 
nº 13.104/07, 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: 2009/10/46478 
Interessado: Luiz Solimeno
   Código  Cartográfico: 3244.21.80.0468.01001

 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-CTN, reconheço o 
direito ao crédito tributário apurado no montante de 702,5275 UFIC, decorrente do 
recolhimento do exercício de 2009, emissão jan/2009, relativo ao imóvel de código 
cartográfi co nº 3244.21.80.0468.01001, cujo valor recolhido a maior não foi correta-
mente compensado, nos termos do artigo 42 da Lei Municipal nº 13.104/07, remeten-
do 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 Re-
cursos Tributários, posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências dos 
artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07.
 

 Campinas, 21 de março de 2016 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JÚNIOR 

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

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS 

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO   

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

INSCRIÇÃO 
MOBILIÁRIA NOME AUTO DE 

INFRAÇÃO
VALOR PROTOCO-

LO GERALUFIC R$ 

260.810-3 FSD DE MORAES BRANDÃO - 
CABELEIREIROS - ME 2968/2016 300 930,18 16/03/06547

121.690-2
IPESIT INSTITUTO DE PESQUISA 

EM SOM, IMAGEM E TEXTO 
EIRELI - ME

2969/2016 300 930,18 16/03/06548

248.169-3 DROGARIA MIG CAMPOS SALLES 
LTDA EPP 2970/2016 300 930,18 16/03/06549

43.266-0 ALEXANDRE TARALLO ME 2974/2016 300 930,18 16/03/06550

328.506-5 RODOLFO DE PAULA RIBEIRO 
JÚNIOR - ME 2979/2016 300 930,18 16/03/06551

158.238-0
TAKEMURA SERVIÇOS DE 

CONSULTORIA EM INFORMÁTICA 
LTDA - ME

2980/2016 300 930,18 16/03/06552

324.114-9 EL MÉXICO COMÉRCIO VAREJIS-
TA DE SORVETES LTDA – ME 2981/2016 300 930,18 16/03/06553

15.763-5
QUIMI SAN - ENGENHARIA CON-
SULTIVA, PRODUTOS E SERVIÇOS 

LTDA - EPP
2995/2016 300 930,18 16/03/06554

322.143-1 WM COMERCIAL EIRELI - ME 3007/2016 300 930,16 16/03/06555

27.923-4 K RONDON COMÉRCIO E REPRE-
SENTAÇÕES LTDA - ME 3008/2016 300 930,18 16/03/06556

172.129-1
IMPACTO COMÉRCIO E DISTRI-
BUIDORA DE ÁGUA MINERAL E 

BEBIDAS LTDA ME
3009/2016 300 930,18 16/03/06557

193.229-2
MAZARS CABRERA CONSULTO-
RIA CONTABIL E TRIBUTÁRIA 

SOCIEDADE SIMPLES LTDA
3013/2016 300 930,18 16/03/06558

156.262-2 ITAÚ UNIBANCO S/A 3014/2016 300 930,18 16/03/06559

98.193-1 DE PAULA, ANTUNES E ADVOGA-
DOS ASSOCIADOS 3019/2016 300 930,18 16/03/06560

330.331-4
COUNTRY ROCK CAMPINAS 

COMÉRCIO VAREJISTA DE VESTU-
ÁRIO E ACESSÓRIOS EIRELI - EPP 

3033/2016 300 930,18 16/03/06561

213.047-5 STUDIO I10 CONFECÇÕES EIRELI 3034/2016 300 930,18 16/03/06562

76.475-2 SUN POOLS COMÉRCIO DE PISCI-
NAS LTDA - ME 3035/2016 300 930,18 16/03/06563

117.551-3 CAMG INFORMÁTICA LTDA 3037/2016 300 930,18 16/03/06564

43.243-1 CONFIANCE PREMIER MEDICINA 
DIAGNÓSTICA LTDA. - EPP 3038/2016 600 1860,36 16/03/06565

10.271-7 PALLAS MARSH SERVICOS LTDA. 3039/2016 300 930,18 16/03/06566

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

    JOÃO HENRIQUE MARCELINO  
AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO MUNICIPAL     
  

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
MOBILIÁRIA (CSFM) 

  
 O Auditor Fiscal Tributário da Coordenadoria Setorial de Fiscalização Mobiliaria, 
no uso de suas atribuições legais, lavrou os AIIMs abaixo relacionados, referente ao 
contribuinte Prime Consultoria e Assessoria Empresarial, CNPJ: 05.340.639/0002-10, 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 256.139-5, por ter infringido a Legislação Municipal.

- AIIM 002883/2016 (Protocolo nº 16/03/00973 PPA): 
Infração: Artigos 31, I, e 32 da Lei Municipal nº 12.392/05.
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Penalidade (2010 a 2013): Art. 54, II, §1 "b" da Lei Municipal nº 12.392/05.
Penalidade (2014 a 2015): Art. 54, III,"a, b, d" da Lei Municipal nº 12.392/05, alterada 
pela Lei Complementar Municipal nº 48/2013. 
Valor Total de 70.694,6503 UFIC

- AIIM 003040/2016 (Protocolo nº16/03/00974 PPA): 
Item 1: Infração: Art. 8 da Lei Municipal de nº 13.104/07 e Artigos 43 e 45 da Lei 
Municipal de nº 12.392/05. 
Penalidade: Art. 56, I, §1, da Lei Municipal de nº 12.392/05 (15 UFIC para cada do-
cumento x 41.014 Doc. não apresentados = 615.210,0000 UFIC)

-Item 2: Infração: Art.37 da Lei 12392/05 combinado Art. 73 e 74 do Decreto nº 
15.356/05.
Penalidade: Art.56, I, Lei 12392/05 (716 NFS não emitidas x 15 UFIC para cada NFS 

não emitida = 10.740,0000 UFIC)

-Item 3: Infração: Art.37 da Lei 12392/05 combinado Art. 73 e 74 do Decreto nº 
15.356/05.
Penalidade: Art.56, I, Lei 12392/05 (32 meses x 1 Nota Fiscal Serviço Mensal x 121 
Postos Conveniados em CPS = 3.872 NFS não emitidas x Multa de 15,0000 UFIC 
para cada NFS não emitida) Totalizando Multa de 58.080,0000 UFIC

Com base nos Artigos 19, 20, 21, 22, Inciso III, e Artigo 23 da Lei Municipal nº 
13.104, de 17/10/2007, que de acordo com o Art. 54 parágrafo 2 da Lei Municipal nº 
12.392/05 e o Art.106 parágrafo 2 do Decreto Municipal nº 15.356/05, o contribuinte 
encontra-se notifi cado por esta publicação.
 

 LINO CORREIA MARTINS 
 Auditor Fiscal Tributário Municipal 

  

 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 n.º 12.392/05, e a Resolução 
SMF n.º 001/08.Pode o Responsável Tributário efetuar o pagamento, o parcelamento, ou apresentar impugnação, nos termo s da legislação tributária municipal, especialmente o 
art. 30 da Lei Municipal n.º 12.392/05 e art.34 da Lei Municipal n.º 13104/07, 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 n.º 13.104/07.

INSCRIÇÃO 
MOBILIÁRIA

NÚMERO DA 
GUIA

NÚMERO DO 
PROTOCOLO

CÓDIGO CARTOGRÁ-
FICO

SUJEITO PAS-
SIVO

TIPO 
LOGR

ENDEREÇO DA 
OBRA Nº SERVIÇO ÁREA TRIBU-

TADA
FATO GERA-

DOR
 VALORES 

EM R$ 

1701665 024510/2016 2009/11/13133 3424.43.08.0279.01001
ELIEZER 

FERNANDES 
MONTEZANO

RUA SERRA DOS 
CRISTAIS 523 CONSTRUÇÃO 

NOVA  181,12 1/5/2013  R$ 5.847,13 

JARDIM PARANA-
PANEMA
13100235

3256723 024511/2016 2014/99/20 3452.31.97.0033.01001 ALEXSANDRO 
DA SILVA RUA ZAIDES BUENO 

MOTTA 71 CONSTRUÇÃO 
NOVA  213,98 3/8/2015  R$ 6.660,51 

SWISS PARK
13049356

1616080 024512/2016 2005/11/227 3244.42.43.1458.01001 ROBERTA SALIN 
PENTEADO RUA CARANDAÍ 136 CONSTRUÇÃO 

NOVA  298,08 1/12/2011  R$ 10.348,91 

LOTEAMENTO 
ALPHAVILLE 
CAMPINAS

13098317

3773299 024513/2016 2011/11/15418 3412.54.08.0046.01001

W.D.E. REFRI-
GERACAO 

COMERCIAL. 
MONTAGEM E 
INSTALACAO 

LTDA - EPP

RUA PROFESSOR JOR-
GE HENNINGS 195 AMPLIAÇÃO  46,37 18/11/2011  R$ 1.215,71 

JARDIM CHAPA-
DÃO

13070142

3773299 024514/2016 2011/11/15418 3412.54.08.0046.01001

W.D.E. REFRI-
GERACAO 

COMERCIAL. 
MONTAGEM E 
INSTALACAO 

LTDA - EPP

RUA PROFESSOR JOR-
GE HENNINGS 195 AMPLIAÇÃO  19,80 18/9/2013  R$ 519,11 

JARDIM CHAPA-
DÃO

13070142

024515/2016 2007/11/11714 3451.34.86.0169.01001 RAIMUNDA 
SANTANA DE SÁ RUA FELIPE BENCAR-

DINI 136 CONSTRUÇÃO 
NOVA  214,38 30/6/2011  R$ 6.920,87 

JARDIM SANTA 
RITA DE CÁSSIA

13051222

024516/2016 2007/11/11714 3451.34.86.0169.01001 RAIMUNDA 
SANTANA DE SÁ RUA FELIPE BENCAR-

DINI 136 AMPLIAÇÃO  21,75 1/12/2014  R$ 702,16 

JARDIM SANTA 
RITA DE CÁSSIA

13051222

024517/2016 2011/11/11229 3424.43.16.0152.01001 CARLOS DONI-
ZETI BATISTA RUA SERRA DO CA-

CHIMBO 98 AMPLIAÇÃO  50,25 24/8/2011  R$ 1.622,23 

JARDIM PARANA-
PANEMA
13100241

2723905 024518/2016 2011/11/10665 3431.43.14.0079.01001 LUCIA DE FATI-
MA LEOCADIO RUA PROFESSOR FER-

NANDO CURCIO 167 AMPLIAÇÃO  31,16 9/8/2011  R$ 1.005,94 

PARQUE RESI-
DENCIAL VILA 

UNIÃO
13060722

024519/2016 2013/11/17147 3164.42.57.0278.01001
BONCASA 

INDUSTRIA 
E COMERCIO 

LTDA - EPP
RUA

DIACONISA 
ALICE ANA DA 

SILVA
179 CONSTRUÇÃO 

NOVA  880,00 30/6/2011  R$ 12.227,90 

PARQUE MARIA 
HELENA
13067841

024520/2016 2013/11/16441 3342.54.12.0753.01001 JOÃO ROBERTO 
PIGA

AVENI-
DA

JOHN BOYD 
DUNLOP 5821 AMPLIAÇÃO  217,43 31/10/2013  R$ 3.021,26 

CIDADE SATÉLI-
TE ÍRIS

13059587

2960699 024521/2016 2011/11/16215 3441.31.07.0158.01001 JOAO CANDIDO 
NAVES RUA JOAQUIM DE 

PAULA SOUSA 732 AMPLIAÇÃO  35,25 7/12/2011  R$ 1.137,98 

JARDIM PRO-
ENÇA

13100422
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2919974 024522/2016 2006/11/3905 3431.62.47.0200.01001
ADEILTON 

JOSE PEREIRA 
MACIEL

RUA UMBERTO VETO-
RATTO 284 AMPLIAÇÃO  212,13 18/11/2013  R$ 5.561,55 

JARDIM IPI-
RANGA
13060012

3046222 024523/2016 2014/11/9484 3362.14.15.0677.01001 WEBERSON 
HILDEBRAND

AVENI-
DA CAMUCIM 158 CONSTRUÇÃO 

NOVA  299,93 9/6/2015  R$ 7.863,45 

PARQUE UNI-
VERSITÁRIO DE 

VIRACOPOS
13056463

2224674 024524/2016 2012/11/6321 3244.53.26.0427.01001 LEONEL COE-
LHO JUNIOR RUA LUIZ DE BARROS 

BUENO 97 CONSTRUÇÃO 
NOVA  611,37 6/10/2014  R$ 20.344,57 

LOTEAMENTO 
MONT BLANC 

RESIDENCE
13098560

1833383 024525/2016 2010/11/12447 3452.52.58.0125.01001 WALDIR OSWAL-
DO FAHL RUA JAMES MARCELO 

BASSAN 99 CONSTRUÇÃO 
NOVA  284,83 11/4/2014  R$ 9.602,47 

RESID. LAUERZ
SWISS PARK

13049510

2867168 024526/2016 2013/11/12917 3261.32.97.1000.01001 JOSE PAULO 
PEREIRA RUA CÉSAR ANTONIO 

D¿OTTAVIANO 429 CONSTRUÇÃO 
NOVA  311,58 16/6/2015  R$ 10.446,65 

VILA DOS PLÁ-
TANOS

13097163

3428699 024527/2016 2014/11/21507 3412.64.83.0222.01001 NGR RIO ENGE-
NHARIA LTDA RUA VISCONDE DE 

TAUNAY 347 AMPLIAÇÃO  60,84 5/12/2014  R$ 1.595,08 

VILA ITAPURA
13023200

3336603 024528/2016 2010/11/16526 5211.21.84.0395.01001
ANTONIO 

FERNANDO DE 
OLIVEIRA

RUA MARIA BENEDIC-
TA TRANFERETTI 498 CONSTRUÇÃO 

NOVA  294,41 8/11/2013  R$ 7.718,73 

JARDIM NOVA 
AMÉRICA
13053021

024529/2016 1999/0/45220 3344.21.10.0250.01001 DOMENICO 
SPERANZA

AVENI-
DA

JOHN BOYD 
DUNLOP 1910 AMPLIAÇÃO  46,87 11/2/2015  R$ 1.228,82 

CIDADE SATÉLI-
TE ÍRIS

13059587

3387585 024530/2016 2001/0/6609 3461.22.80.0038.01001 ADEMIR DE 
ALMEIDA RUA

LAMARTINE 
RIBAS DE CA-

MARGO
433 CONSTRUÇÃO 

NOVA  240,60 9/1/2012  R$ 7.767,33 

PARQUE JAM-
BEIRO

13042550

3014959 024531/2016 2014/11/2990 3421.14.89.0476.01001
ROSE MEIRE 

NAPOLEAO DA 
SILVA

AVENI-
DA

NOSSA SENHORA 
DE FÁTIMA 339 CONSTRUÇÃO 

NOVA  347,95 16/12/2014  R$ 9.122,43 

TAQUARAL
13076000

024532/2016 2014/11/21477 3223.64.14.0230.01001
DENISE COUTO 
DE OLIVEIRA 

MARTINS
RUA EDMUNDO CHIA-

RELLO 55 CONSTRUÇÃO 
NOVA  236,47 4/12/2014  R$ 7.634,00 

BOSQUE DAS 
PALMEIRAS

13086726

024533/2016 2013/11/7930 3442.43.47.0120.01001 ZILDA DE MO-
RAES RUA JOÃO DE OLIVEI-

RA BARRETO 18 CONSTRUÇÃO 
NOVA  299,85 11/6/2013  R$ 7.861,36 

VILA ALBERTO 
SIMÕES
13046030

2825864 024534/2016 1979/0/7453 3263.23.98.0694.01001
MARIA CANDI-
DA NOGUEIRA 
DE CAMARGO

RUA
JORGE DE 

FIGUEIREDO 
CORREA

1275 AMPLIAÇÃO  21,16 4/7/2012  R$ 734,65 

PARQUE TAQUA-
RAL

13087261

2825864 024535/2016 1979/0/7453 3263.23.98.0694.01001
MARIA CANDI-
DA NOGUEIRA 
DE CAMARGO

RUA
JORGE DE 

FIGUEIREDO 
CORREA

1275 AMPLIAÇÃO  25,96 10/11/2014  R$ 901,29 

PARQUE TAQUA-
RAL

13087261

2536854 024536/2016 2012/11/12144 3261.32.97.0595.01001 SACHA GUNNAR 
MANNES RUA

PROFESSOR 
CRODOWALDO 

PAVAN
162 CONSTRUÇÃO 

NOVA  266,04 16/6/2015  R$ 9.236,53 

VILA DOS PLÁ-
TANOS

13097164

2526654 024537/2016 2012/11/10083 3452.44.87.0209.01001
VERA MARIA 

BARRETO 
CABAU

RUA HELENA DE FÁTI-
MA BONIZOL 42 CONSTRUÇÃO 

NOVA  283,13 28/10/2014  R$ 9.447,97 

RESID. BASEL
SWISS PARK

13049557

024538/2016 1963/0/12801 3421.14.24.0209.01001
CS ADMINIS-
TRADORA DE 

BENS LTDA
RUA

DONA MARIA 
UMBELINA 

COUTO
501 DEMOLIÇÃO  225,35 17/8/2012  R$ 727,50 

TAQUARAL
13076011

024539/2016 1963/0/12801 3421.14.24.0209.01001
CS ADMINIS-
TRADORA DE 

BENS LTDA
RUA

DONA MARIA 
UMBELINA 

COUTO
501 CONSTRUÇÃO 

NOVA  1.746,80 17/8/2012  R$ 45.796,96 
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TAQUARAL
13076011

024540/2016 1963/0/12801 3421.14.24.0199.01001
CS ADMINIS-
TRADORA DE 

BENS LTDA
RUA

DONA MARIA 
UMBELINA 

COUTO
511 DEMOLIÇÃO  193,10 17/8/2012  R$ 623,39 

TAQUARAL
13076011

024541/2016 1963/0/12801 3421.14.24.0199.01001
CS ADMINIS-
TRADORA DE 

BENS LTDA
RUA

DONA MARIA 
UMBELINA 

COUTO
511 CONSTRUÇÃO 

NOVA  1.074,50 17/8/2012  R$ 28.170,85 

TAQUARAL
13076011

024542/2016 1963/0/12801 3421.14.24.0188.01001
CS ADMINIS-
TRADORA DE 

BENS LTDA
RUA

DONA MARIA 
UMBELINA 

COUTO
523 DEMOLIÇÃO  190,60 17/8/2012  R$ 615,32 

TAQUARAL
13076011

024543/2016 1963/0/12801 3421.14.24.0188.01001
CS ADMINIS-
TRADORA DE 

BENS LTDA
RUA

DONA MARIA 
UMBELINA 

COUTO
523 CONSTRUÇÃO 

NOVA  1.148,60 17/8/2012  R$ 30.113,57 

TAQUARAL
13076011

3331202 024544/2016 1977/0/17818
GM EMPRE-

ENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS 

LTDA

AVENI-
DA

MARIA LUIZA 
POMPEO DE 
CAMARGO

126 CONSTRUÇÃO 
NOVA  1.144,00 23/2/2012  R$ 15.896,27 

JARDIM CAMPI-
NEIRO

13082325

024545/2016 2008/11/673 4313.13.95.0001.01082 THIAGO MO-
RAIS OMATI RUA ELISEU TEIXEIRA 

DE CAMARGO 1070 CONSTRUÇÃO 
NOVA  737,36 16/6/2014  R$ 23.600,30 

CASA 76
SÍTIOS DE 

RECREIO GRA-
MADO

13101665

3420302 024546/2016 2010/11/16922 3261.12.59.0513.01001 ANDRE LUIS 
DAINESE RUA

AMÉLIA MARIA 
DE PAULA VEN-

TURINI
223 CONSTRUÇÃO 

NOVA  404,70 25/6/2013  R$ 13.722,52 

PARQUE DAS 
UNIVERSIDADES

13086061

2661578 024547/2016 2013/11/3843 3242.63.82.0078.01001 MAURICIO PUPO 
SALDINI RUA SÉRGIO BORTO-

LOTTO 422 CONSTRUÇÃO 
NOVA  333,80 2/7/2015  R$ 11.258,54 

LOTEAMENTO 
PARQUE DOS 

ALECRINS
13098576

1923129 024548/2016 2011/11/1956 3414.24.87.0003.01001

VILA BRANDAO 
EMPREEN-
DIMENTOS 

IMOBILIARIOS 
LTDA

AVENI-
DA

GOVERNADOR 
PEDRO DE 
TOLEDO

334 AMPLIAÇÃO  779,88 2/8/2011  R$ 20.446,61 

BONFIM
13070752

2928825 024549/2016 2014/11/1287 3452.63.11.0144.01001
RICARDO HEN-
RIQUE METRI 
VILLAGELIN

RUA
ARCEBISPO 

DOM LUCIANO 
MENDES DE 

ALMEIDA
917 CONSTRUÇÃO 

NOVA  308,34 23/6/2015  R$ 10.401,34 

SWISS PARK
13049446

1991477 024550/2016 2011/11/8939 3232.31.53.1183.01001
CARLOS HEN-

RIQUE SOARES 
DE ARAUJO 
MACHADO

RUA LISBOA 94 CONSTRUÇÃO 
NOVA  338,24 31/3/2014  R$ 11.210,98 

RESIDENCIAL 
ESTÂNCIA EU-
DÓXIA (BARÃO 

GERALDO)
13085566

2814242 024551/2016 2013/11/7190 4313.21.28.0123.01001
RENATA ADRIA-

NA ZAGUIS 
DE BARROS 
PIMENTEL

RUA VERSAILLES 225 CONSTRUÇÃO 
NOVA  395,26 11/8/2015  R$ 13.174,49 

VILLE SAINTE 
HÉLÈNE
13105847

3359042 024552/2016 2000/0/25193 3263.33.48.0368.01001 JORGE OLIVEI-
RA DO VALLE

AVENI-
DA

DOUTOR JÚLIO 
SOARES DE 

ARRUDA
327 AMPLIAÇÃO  82,36 23/10/2014  R$ 2.461,89 

PARQUE SÃO 
QUIRINO
13088300

3298647 024553/2016 2000/0/60507 3432.43.32.0356.01001 MAYCOW 
MIRANDA RUA DAS IRIS 155 AMPLIAÇÃO  147,74 2/7/2014  R$ 5.129,32 

VILA MIMOSA
13050065

2906430 024554/2016 2013/11/15419 3452.34.00.0134.01001
VALDIR 

YOSHITSUGU 
TOMINAGA

RUA JORGE AVELAR 
COUTO 60 CONSTRUÇÃO 

NOVA  290,57 22/1/2016  R$ 9.714,78 

SWISS PARK
13049412

2612798 024555/2016 2012/11/13245 RAFAEL PER-
LOTTI PIUNTI

AVENI-
DA JOSÉ GABETA 1172 CONSTRUÇÃO 

NOVA  577,82 8/11/2012  R$ 8.029,01 

AV. ENG 
ANTONIO 

F.P.SOUZA,1292
VILA PARAÍSO

13043400



13Campinas, quarta-feira, 23 de março de 2016 Diário Ofi cial do Município de Campinas

024556/2016 1988/0/11827 3344.14.68.0506.01001 HENRIQUE 
CIRINO RUA OLIVALDO RON-

COLATTO 66 AMPLIAÇÃO  361,35 16/12/2012  R$ 5.021,08 

CIDADE SATÉLI-
TE ÍRIS

13059698
 

 MAX VICTOR TADEU CUNHA RAMM 
 Coordenador da CSFM/ DRM / SMF 

  

 COORDENADORIA SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO 
FISCAL E ADMINISTRAÇÃO   

 Pelo que consta dos protocolos abaixo relacionados,DEIXO DE CONHECER DO 
PEDIDO DE CANCELAMENTO DE NFSe, nos termos do artigo 10, §1º, da Ins-
trução Normativa DRM/SFM nº 004/2009, com nova redação dada pelo artigo 2º da 
Instrução Normativa SMR nº 003/2012.

PROTOCOLO IM INTERESSADO
2014/10/42.991 94230-8 BIG CONCRETO – SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA -ME
2014/10/44.120 100665-7 EQUIPAR TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA
2014/10/44.282 110913-8 AÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
2014/10/44.532 251133-9 DANIEL ROSA ROQUE SOLUÇÕES GRÁFICAS - ME
2014/10/44.700 50858-6 ICARO TECHNOLOGIES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
2014/10/44.965 212934-5 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 22236364890
2014/10/45.177 1625-0 DIMAS ESTUDIO LTDA
2014/10/48.416 184205-6 TONY PAISAGISMO, DECORAÇÃO E JARDINAGEM LTDA ME
2014/10/56010 

E ANEXO 
2014/10/56011

55797-8 PROCESSOS - SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA

2015/03/08.209 54136-2 REVERIE CLÍNICA DE PSICOTERAPIA, PSICANÁLISE E PSIQUIATRIA 
S/S LTDA

2015/03/08.549 66578-9 WR COMUNICAÇÃO MARKETING DESIGN LTDA
2015/03/08.609 4152-1 SONDOSOLO – GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA
2015/03/08.674 105975-0 ERNEST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
2015/03/08.675 109336-3 DAITAN LABS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA S/A
2015/03/08.748 28483-1 RECAMP ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA ME
2015/03/08.816 107493-8 TSA TRANSPORTES SCREMIM E ARMAZENAGENS LTDA
2015/03/08.877 266091-1 M. A. SIMÕES SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - ME

 

 JAMIL JANGE NETO 
 Respondendo pela CSPFA/DRM 

 SECRETARIA DE HABITAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CADASTRAMENTO 
DE ENTIDADES PARA HABILITAÇÃO AO PROCESSO 

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

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

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

 Secretária Municipal De Habitação E Presidente Do FUNDAP 

 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

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

2016 
 
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

 COMISSÃO PREPARATÓRIA DA
6ª CONFERÊNCIA DA CIDADE DE CAMPINAS 

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

 SEGMENTOS 

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

II - movimentos populares -  8 vagas; 

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

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

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

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

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

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

 Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano - interina 
  

 CONCIDADE - CONSELHO DA CIDADE DE CAMPINAS 
 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

 EDITAL DE ABERTURA DE
INSCRIÇÃO PARA ENTIDADES INTERESSADAS EM CONCORREREM AS 
VAGAS NO CONSELHO DA CIDADE DE CAMPINAS

 João Luiz P. G. Minnicelli,  Vice- Presidente do Conselho da Cidade de Campinas, 
no uso de suas atribuições legais,  CONVIDA  as Entidades correspondentes ao seg-
mentos descritos nos incisos II a VIII do artigo 3o da Lei Municipal 12.321 , de 20 de 
julho  de 2005 , que integrarão o Conselho da Cidade de Campinas, gestão 2016/2017.
 DAS INSCRIÇÕES 
 ARTIGO 1º  As entidades interessadas deverão se inscrever no período de 18 de mar-
ço a 01 de abril de 2016 , protocolando os documentos elencados abaixo endereçados 
à Secretaria Executiva do Conselho da Cidade de Campinas, no protocolo geral à Av. 
Anchieta, nº 200, térreo, Paço Municipal, Campinas/SP.
I - cópia do estatuto e/ou regimento interno registrado em cartório, ou da assembleia 
geral; 
II- cópia da ata da assembleia geral que elegeu a diretoria atual;
III- carta da entidade nomeando, de acordo com as regras do estatuto, representante 
para participar da assembleia de eleição;
IV - carta da entidade nomeando um titular e um suplente com respectivo e-mail e 
telefone.
 Obs. Os documentos acima não precisam ser autenticados. 
 DAS VAGAS 
 ARTIGO 2º  O Conselho da Cidade de Campinas terá a seguinte composição:
I - 15 (quinze) membros do Poder Executivo, sendo:
a) 13 (treze) mermbros do Poder Executivo Municipal;
b) 01 (um) membro do Poder Executivo Federal;
c) 01 (um) membro do Poder Executivo Estadual.
II - 08 (oito) entidades de movimentos sociais e populares;
III - 03 (tres) entidades sindicais e dos trabalhadores;
IV - 04 (quatro) entidades empresariais com atuação na área do desenvolvimento ur-
bano;
V - 04 (quatro) entidades de ensino superior, acadêmicas e de pesquisa;
VI - 04 (quatro) entidades profi ssionais com atuação na área de desenvolvimento ur-
bano;
VII - 04 (quatro ) conselhos municipais com atividades ligadas ao desenvolvimento 
urbano;
VIII - 03 (tres) organizações não governamentais.

 ARTIGO 3º  Os membros do Poder Executivo serão indicados pelo Prefeito Munici-
pal, conforme artº 3 da Lei nº 12.321 de 20 de julho de 2005.
 DA HOMOLOGAÇÃO 
 ARTIGO 4º  O presidente do Conselho da Cidade de Campinas, tornará pública a lista 
das entidades inscritas e homologadas no Diário Ofi cial do Município, com as regras, 
data e horário da Assembleia de Eleição.

§ 1º Caberá a cada entidade titular uma entidade suplente, e a cada conselheiro titular 
representante da entidade um primeiro e segundo suplentes;
§ 2º A entidades inscritas e não homologadas, serão publicadas no Diário Ofi cial do 
Município.
 

 Campinas, 18 de março de 2016 
 JOÃO LUIZ P. G. MINNICELLI 

 VICE-PRESIDENTE CONCIDADE 
  

 CONVOCAÇÃO    
 DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E CADASTRO  
Compareçam os interessados abaixo relacionados, no 18º andar, no horário das 9h00 
às 16h00,, conforme estabelece a Ordem de Serviço nº 05 de 11 de junho de 2013.
 (PRAZO 30 DIAS). 

 Pelo Setor de Zoneamento 

Prot. 2016/11/3442 - Fernando Luis de Moraes - apresentar cópia da PRC com a lo-
calização do imóvel.
Prot. 2016/11/3520 - Maria Luiza M. C.P. Nogueira - apresentar cópia da PRC com a 
localização do imóvel

 Pelo Setor de Certidão 

Prot. 2016/10/9862 - Sergio V. Dini - para tomar ciência sobre débitos existentes para 
o imóvel.
Prot. 2016/10/10050 - Solangela Ap. B. Davis - para tomar ciência sobre débitos exis-
tentes para o imóvel.
Prot. 2016/10/9900 - Mario Luiz Rodrigues - para tomar ciência sobre débitos exis-
tentes para o imóvel.
Prot. 2016/10//10572, 2016/10/10574, 2016/10/10570, 2016/10/10571 - Andrea Cor-
reia Orsini - para tomarciência que nada consta anotado em relação ao habite-se e nova 
numeração para os imóveis.
Prot. 2016/10/3615 - Paulo Henrique Lopes - para apresentar cópia da matrícula atu-
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alizada do imóvel.
Prot. 1995/0/48894 - para tomar ciência de que para o o local em questão não consta 
planta aprovada.
Prot. 2016/10/10546 - Pablo C. Sivas - apresentar a cópia da matricula atualizada.
Prot. 2016/10/10460 - Douglas Ramos Brito - para maiores esclarecimentos.
2016/10/10307 - apresentar a cópia do Alvará de Demolição.
Prot. 2016/10/10077 - Nailda da C.M. Da Silva - para tomar ciência sobre débitos 
existentes para o imóvel.

 Pela Coordenadoria Setorial de Banco de Dados 

Prot. 2016/10/8915 - Danielle Regina Gomes - para maiores esclarecimentos quanto 
ao enrdeço do imóvel apresentado.

 Pelo Setor de Informações Patrimoniais 

Prot. 2016/10/6003 - Ecopark S/A - Apresentar planta do Levantamento Planialtime-
trico com as Coordenadas UTM
Prot. 2016/10/3382 - Heber Mendes Rizzatto - para apresentar cópia da matrícula 
atualizada. 

 Pelo Setor de Conversão de Banco de Dados 

Prot. 2012/11/2771- Bona Virida Consultoria em Negócios - apresentar a cópia da 
matrícula atualizada do imóvel.
2016/10/4999 - Roberto Galvani - para tomar ciência das manifestações contidas no 
presente protocolado.
Prot. 2012/11/14886 - Espólio de Miguel José Praeta - apresentar a cópia da matrícula 
atualizada.
Prot. 1984/0/13424 - Toplan Topografi a S/C Ltda - apresentar a cópia da matrícula 
atualizada.
Prot. 2015/11/20818 - MTX Empr. E Administração - apresentar a cópia da matrícula 
atualizada.
Prot. 2015/11/16041 - Robert Aparecido da Silva - apresentar a cópia da matrícula 
atualizada.
Prot. 2015/11/8607 - Reinaldo Jesus Marques - apresentar a cópia da matrícula atu-
alizada.
Prot. 2015/11/19292 - Antonio Donizete Gonçalves - apresentar a cópia da matrícula 
atualizada. 

 Pelo Setor de Manutenção e Base Cartográfica 

Prot. 1994/0/19651 - Valdemir Nunes - providenciar adequações nas altimetrias e cor-
reções no texto que estão rotacionados e apresentar novas plantas e arquivo digital

 Pelo Diretor do Departamento de Informação, Documentação e Cadastro 

Prot. 2015/10/37027 - MRV Engenharia e Participações - para tomar ciência das ma-
nifestações contidas no referido protocolado. 
 

 ROVER JOSÉ RONDINELLI RIBEIRO 
 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO E CADASTRO 

  

 CONVOCAÇÃO 
  

  GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DESENV. URBANO  
Compareçam os interessados abaixo relacionados, no 18º andar, no horário das 9h00 
às 16h00,, conforme estabelece a Ordem de Serviço nº 05 de 11 de junho de 2013.
 (PRAZO 30(DIAS). 

 .  

 Pelo Setor de Expediente 

Prot. 2016/10/10749 - Pedro Luiz Moreira - para tomar ciência das informações con-
tidas no presente protocolado
Prot. 2015/10/61233 - 2M Empr. Assessoria Jurídica - para tomar ciência das informa-
ções contidas no presente protocolado.
Prot. 2016/10/9727 - Sidnei Parada - para tomarciência das informações contidas no 
presente protocolado.
 

 JOSE ROBERTO DE PAULA CARVALHO 
 Chefe do Setor de Expediente 

 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 

 COMUNICADO EGDS - PROGRAMAÇÃO PARA O MÊS DE 
ABRIL 

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

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

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

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

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

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

História da audiodescrição, conceito, objetivos e aplicabilidade

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

 Público   alvo:  servidores públicos municipais da administração direta e indireta

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

   CURSOS  

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

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

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

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

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

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

 PALESTRA EGDS - MAIO 

 "Jovens: Competências indispensáveis para os novos tempos" 

 Palestrante: Eliasaf de Assis 

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

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

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

 Palestrante: Leila Navarro 

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

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

 INSCREVA-SE através do nosso site:  https://cursosegds.campinas.sp.gov.br
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 Ou através do e-mail:  rh.treinamento@campinas.sp.gov.br

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

 Campinas, 21 de março de 2016 
 MARISA CORDOBA AMARANTES 

 Coordenadora Setorial EGDS 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 Diretor do Departamento de Recursos Humanos 
  

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

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

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

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

DE OPÇÃO 
CARGO/ESPE-

CIALIDADE
ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITOS 

(A SEREM COMPROVADOS NO ATO DA POSSE) VAGAS

94355 MÉDICO - CAR-
DIOLOGIA

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

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

1

94407 MÉDICO - CLÍNI-
CA MÉDICA

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

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

5

94368 MÉDICO - ENDO-
CRINOLOGIA

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

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

1

94370
MÉDICO - GAS-
TROENTERO-

LOGIA 

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

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

2

94375
MÉDICO - HE-
MATOLOGIA/

HEMOTERAPIA

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

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

1

94408 MÉDICO - IN-
FECTOLOGIA

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

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

1

94377 MÉDICO - MAS-
TOLOGIA

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

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

1

94391 MÉDICO - NEU-
ROLOGIA

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

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

3

94394 MÉDICO - OF-
TALMOLOGIA

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

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

1

94396
MÉDICO - OTOR-
RINOLARINGO-

LOGIA

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

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

1

94400 MÉDICO - PNEU-
MOLOGIA

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

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

1

CÓDIGO 
DE OPÇÃO 

CARGO/ESPE-
CIALIDADE

ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITOS 
(A SEREM COMPROVADOS NO ATO DA POSSE) VAGAS

94405
MÉDICO - REU-

MATOLOGIA

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

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

1

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

2.2 Não haverá a reserva legal de vagas para defi cientes, uma vez que o número de 
vagas previstas em cada cargo não comporta o percentual exigido, nos termos do que 
dispõe a legislação. No entanto, caso surjam mais vagas durante o prazo de validade 
deste Concurso Público, poderão ser convocados os demais candidatos inscritos como 
defi cientes e aprovados neste concurso em igualdade de condições com os demais 
candidatos, de acordo com o Artigo 41, do Decreto Federal nº 3298/1999.
2.3 O salário base para o cargo de Médico (todas as especialidades) é de:
a) R$ 7.168,47, para jornada de 36 (trinta e seis) horas semanais;
b) R$ 5.973,73, para jornada de 30 (trinta) horas semanais;
c) R$ 4.778,95, para jornada de 24 (vinte e quatro) horas semanais;
d) R$ 3.982,47, para jornada de 20 (vinte) horas semanais;
e) R$ 2.389,46, para jornada de 12 (doze) horas semanais.
2.3.1 Além do salário base, a remuneração mensal constará dos seguintes componen-
tes adicionais:
a) Prêmio Produtividade, variando entre R$ 333,50 (trezentos e trinta e três reais e 
cinquenta centavos) e R$ 4.174,95 (quatro mil, cento e setenta e quatro reais e noventa 
e cinco centavos), de acordo com o local e a jornada de trabalho;
b) adicional de atendimento emergencial, de acordo com o artigo 32, da Lei Municipal 
nº 12.985/07.
2.4 Para fi ns de comprovação dos pré-requisitos exigidos na tabela deste Capítulo, o 
candidato classifi cado deverá apresentar, no ato da posse, os documentos listados no 
Anexo IV deste Edital, além de outros determinados pela Prefeitura de Campinas por 
ocasião de sua convocação, fi cando excluído do Concurso Público aquele que não os 
apresentar.
2.5 Após a nomeação, o servidor estará sujeito ao cumprimento do estágio probatório, 
pelo período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual será apurada compatibilidade 
do perfi l do servidor com as atribuições do cargo no qual foi admitido, sua adequação, 
efi ciência, adaptação às funções a serem exercidas, podendo ser exonerado caso não 
preencha as condições exigidas para o exercício do cargo público, conforme §4º do 
Artigo 41 da Constituição Federal, Artigo 15 da Lei Municipal nº 1.399/55 e Decreto 
Municipal nº 15.514/06.
2.6 Conforme Artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal, somente será permitido 
o acúmulo remunerado de cargos/empregos públicos se o candidato possuir  o máximo  
de dois vínculos públicos, e desde que haja compatibilidade de horários.
2.7  Em caso de acúmulo legal conforme descrito acima, a somatória das duas jornadas 
de trabalho  não poderá ultrapassar  o total de 64 (sessenta e quatro) horas semanais, 
conforme previsto no §1º do art. 9º da Lei Municipal nº 12.985/2007.
2.8 De acordo com o inciso XVII do Artigo 37, da Constituição Federal, o acúmulo 
estende-se a cargos, empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas 
públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, 
direta ou indiretamente, pelo poder público, mesmo que não seja no regime estatutá-
rio, incluindo ainda, aposentadorias e pensões recebidas de órgãos públicos.
2.9  A inobservância das disposições referentes a acúmulo importará responsabilidade 
administrativa do servidor.

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

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

(sem rasuras ou emendas), sendo uma cópia de cada comprovante, datadas no período 
de 18 (dezoito) meses antecedentes à data limite para inscrição como isento, ou seja, 
relativas ao período de 30/09/2014 a 30/03/2016.
4.10 O requerimento de Isenção do pagamento de que trata o item anterior somente 
será realizado via  internet , no período das 10h do dia  23/03/2016  às 23h59 do dia 
 30/03/2016  (horário de Brasília), na forma do item 4.3 deste Capítulo. 
4.11 Não serão consideradas as cópias não autenticadas, bem como os documentos 
encaminhados via fac-símile (fax), via Correio Eletrônico ou por outro meio que não 
o estabelecido neste Edital. 
4.12 Os documentos encaminhados para análise do pedido de Inscrição Isenta do Va-
lor do Pagamento terão validade somente para este Concurso e não serão devolvidos.
4.13 As informações prestadas no requerimento de Inscrição Isenta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afi r-
mativas.
4.14 Expirado o período de postagem dos documentos, não serão aceitos pedidos de 
inclusão de documentos, sob qualquer hipótese ou alegação.
4.15 Os pedidos de isenção do pagamento do valor da inscrição serão analisados e 
julgados pela Fundação Carlos Chagas.
4.16 Não será concedida isenção ao candidato que:
a) deixar de efetuar o requerimento de inscrição pela Internet;
b) omitir informações ou estas forem consideradas inverídicas.
4.17 Declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, 
ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 10 do Decreto Federal nº 83.936, de 6 
de setembro de 1979. 
4.17.1 A qualquer tempo poderão ser realizadas diligências relativas à situação decla-
rada pelo candidato, deferindo ou não seu pedido. 
4.18 A partir do dia  06/04/2016 , o candidato deverá verifi car no endereço eletrônico 
da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) os resultados da análise dos 
requerimentos de isenção do pagamento da inscrição, observados os motivos de in-
deferimento.
4.19 O candidato que tiver seu requerimento de isenção de pagamento do valor da 
inscrição  deferido  terá sua inscrição validada, não gerando boleto para pagamento 
de inscrição. 
4.20 O candidato que tiver seu requerimento de isenção de pagamento do valor da 
inscrição indeferido poderá apresentar recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis após a 
divulgação no  site  da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br). 
4.20.1 Após a análise dos recursos será divulgada no Diário Ofi cial do Município 
(www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial) e no  site  da Fundação Carlos Chagas (www.
concursosfcc.com.br) a relação dos requerimentos deferidos e indeferidos.
4.21 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção do valor de inscrição inde-
feridos e que queiram participar do certame deverão efetuar sua inscrição no  site  da 
Fundação Carlos Chagas e efetuar o pagamento até a data limite de  25/04/2016 , de 
acordo com o item 4.3 deste capítulo.
4.22 O candidato que desejar solicitar isenção de pagamento para mais de uma opção 
de cargo deverá observar o estabelecido no item 4.5 deste Capítulo e subitens, preen-
cher o Requerimento de Inscrição com isenção de pagamento via  Internet  e imprimir 
o comprovante de solicitação de inscrição com isenção de pagamento de cada uma 
das opções. 
4.23 O candidato que efetivar mais de uma inscrição isenta de pagamento para o mes-
mo período de aplicação das provas, terá validada a última inscrição efetivada, de 
acordo com o número do documento gerado no ato da inscrição.
4.24 A Prefeitura Municipal de Campinas e a Fundação Carlos Chagas eximem-se das 
despesas com viagens e estada dos candidatos para prestar as provas do Concurso.
4.25 Não serão aceitos pagamentos por depósito em conta bancária, via postal, fac-
-símile (fax), transferência ou depósito em conta corrente, DOC, ordem de pagamento, 
condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não as especifi cadas 
neste Edital. 
4.26 O candidato que necessitar de condição especial para realização da prova deverá 
solicitá-la até o término das inscrições,  25/04/2016 , via Sedex ou Aviso de Recebi-
mento (AR), à Fundação Carlos Chagas (Coordenação de Execução de Projetos - Ref.: 
Solicitação/PMCampinas - Av. Prof. Francisco Morato, 1565, Jardim Guedala - São 
Paulo - SP - CEP 05513-900).
4.27 O candidato deverá encaminhar, em anexo, o Laudo Médico (original ou cópia 
autenticada) atualizado que justifi que o atendimento especial solicitado, atentando-se 
às informações descritas no Capítulo V deste Edital.
4.28 O candidato que não o fi zer até o término das inscrições, considerando, para este 
efeito, a data da postagem, seja qual for o motivo alegado, poderá não ter a condição 
especial atendida. 
4.29 O atendimento às condições solicitadas fi cará sujeito à análise de viabilidade e 
razoabilidade do pedido.
4.30 A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização das provas 
poderá fazê-lo em sala reservada, desde que o requeira, observando os procedimentos 
a seguir:
4.30.1 Encaminhar sua solicitação, até o término das inscrições  25/04/2016 , via Sedex 
ou Aviso de Recebimento (AR), à Fundação Carlos Chagas (Coordenação de Execu-
ção de Projetos - Ref.: Solicitação/PMCampinas - Av. Prof. Francisco Morato, 1565, 
Jardim Guedala, São Paulo - SP - CEP 05513-900).
4.30.2 Durante o período de realização de prova a criança fi cará em ambiente reserva-
do acompanhada de, apenas, adulto responsável por sua guarda (familiar ou terceiro), 
indicado pela candidata. Não será permitida a presença, no colégio, de criança “não 
lactente”.
4.30.3 Nos horários previstos para amamentação, a lactante poderá ausentar-se tempo-
rariamente da sala de prova, acompanhada de uma fi scal. 
4.30.4 Na sala reservada para amamentação fi carão somente a candidata lactante, a 
criança e uma fi scal, sendo vedada a permanência quaisquer outras pessoas.
4.30.5 Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
4.30.6 A Fundação Carlos Chagas não se responsabilizará pela guarda da criança.
4.30.6.1 A candidata lactante que não levar acompanhante adulto para a guarda da 
criança fi cará impossibilitada de realizar as provas.
4.31 O acompanhante responsável pela criança submeter-se-á às normas e orientações 
da equipe de fi scalização, inclusive no tocante ao uso de equipamento eletrônico e 
celular.
4.31.1 Não serão aceitas as solicitações de inscrições que não atenderem rigorosamen-
te ao estabelecido neste Edital.

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

durante o estágio probatório, caso venha tomar posse do cargo para o qual foi apro-
vado neste Concurso. 
5.8 O candidato com defi ciência deverá declarar, no ato da inscrição, se deseja concor-
rer às vagas reservadas à pessoa com defi ciência. 
5.8.1 O candidato com defi ciência que desejar concorrer às vagas reservadas a pessoas 
com defi ciência deverá encaminhar Laudo Médico, de acordo com o item 5.5 deste 
Capítulo. 
5.9 O candidato que estiver concorrendo às vagas reservadas às pessoas com defi ci-
ência, se habilitado, terá seu nome publicado em lista específi ca e fi gurará também na 
lista de classifi cação geral, caso obtenha pontuação/classifi cação necessária.
5.10 O candidato com defi ciência aprovado no Concurso de que trata este Edital, será 
convocado, logo após a homologação do concurso, à avaliação a ser realizada pela 
Junta Médica Ofi cial da Prefeitura Municipal de Campinas, conforme artigo 14, inciso 
II do Decreto Municipal nº17.962, de 13 de maio de 2013. Caberá à Junta Médica emi-
tir parecer terminativo sobre a condição de existência de defi ciência e verifi cará se esta 
se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos, do Decreto Federal nº 3.298/1999 
e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça - STJ e no Decreto 
Federal nº 8.368/2014, observadas as seguintes disposições: 
5.10.1 Para a avaliação, o candidato com defi ciência deverá apresentar documento de 
identidade original e Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo 
de até 12 (doze) meses anteriores à referida avaliação, atestando a espécie e o grau 
ou nível de defi ciência, com expressa referência ao código correspondente da Classi-
fi cação Internacional de Doenças - CID, a provável causa da defi ciência, contendo a 
assinatura e o carimbo do número do CRM do médico responsável por sua emissão, 
bem como apresentar os exames necessários para comprovação da defi ciência declara-
da. Caso o candidato resida em Campinas/SP, o Laudo Médico poderá ser substituído 
pelo cartão Bem Acessível, desde que este esteja dentro do período de sua validade.
5.10.2 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justifi car 
o atraso ou a ausência do candidato com defi ciência à avaliação de que trata o item 
5.10. Caso o candidato não compareça, ele fi cará classifi cado apenas na listagem geral 
de aprovados.
5.10.3 Será eliminado da lista de candidatos com defi ciência aquele cuja defi ciência 
assinalada no Formulário de Inscrição não for constatada na forma do artigo 4º e 
seus incisos, do Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas alterações, na Súmula 377 do 
Superior Tribunal de Justiça - STJ, ou no Decreto Federal nº 8.368/2014, devendo o 
candidato permanecer apenas na lista de classifi cação geral, desde que tenha obtido 
classifi cação nos termos deste Edital.
5.10.4 O candidato será eliminado do certame, na hipótese de não ter sido classifi cado 
conforme o estabelecido neste Edital. 
5.11 A Prefeitura Municipal de Campinas exime-se das despesas com viagens e estada 
dos candidatos convocados para a avaliação de que trata o item 5.10.
5.12 A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, 
implicará a perda do direito à nomeação para as vagas reservadas às pessoas com 
defi ciência.
5.13 Será exonerado o candidato com defi ciência que, no decorrer do estágio proba-
tório, tiver verifi cada a incompatibilidade de sua defi ciência com as atribuições do 
cargo/especialidade.
5.14 O laudo médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público 
e não será devolvido. 
5.15 Após a investidura do candidato no cargo para o qual foi aprovado, a defi ciência 
não poderá ser arguida para justifi car a concessão de readaptação, licença por motivo 
de saúde ou aposentadoria por invalidez. 
5.16 Após a reunião de preenchimento de vagas, o candidato com defi ciência realizará, 
como os demais candidatos, o exame médico admissional, que avaliará sua capacidade 
laborativa para o desempenho das atribuições do cargo em que foi aprovado.
5.17 A Prefeitura Municipal de Campinas reserva-se no direito de indicar o local de 
trabalho ao candidato, ou ainda, de remanejar o servidor após sua nomeação, para 
outra unidade de trabalho, caso o local inicial não possua condições de acessibilidade 
adequadas à sua defi ciência.
5.18 O eventual remanejamento citado no subitem anterior não alterará as atribuições 
específi cas do cargo, devendo estas ser cumpridas em sua integralidade.

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

CARGOS/ESPECIALIDADES PROVAS OBJETIVAS Nº DE 
QUESTÕES PESO

DURA-
ÇÃO 
DA 

PROVA

MÉDICO - CARDIOLOGIA
CONHECIMENTOS GERAIS 30 1

4 H
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 30 2

MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA
CONHECIMENTOS GERAIS 30 1

4 H
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 30 2

MÉDICO - ENDOCRINOLOGIA
CONHECIMENTOS GERAIS 30 1

4 H
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 30 2

MÉDICO - GASTROENTERO-
LOGIA

CONHECIMENTOS GERAIS 30 1
4 H

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 30 2

MÉDICO - HEMATOLOGIA/HE-
MOTERAPIA

CONHECIMENTOS GERAIS 30 1
4 H

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 30 2

MÉDICO - INFECTOLOGIA
CONHECIMENTOS GERAIS 30 1

4 H
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 30 2

MÉDICO - MASTOLOGIA
CONHECIMENTOS GERAIS 30 1

4 H
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 30 2

MÉDICO - NEUROLOGIA
CONHECIMENTOS GERAIS 30 1

4 H
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 30 2

MÉDICO - OFTALMOLOGIA
CONHECIMENTOS GERAIS 30 1

4 H
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 30 2

MÉDICO - OTORRINOLARIN-
GOLOGIA

CONHECIMENTOS GERAIS 30 1
4 H

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 30 2

MÉDICO – PNEUMOLOGIA
CONHECIMENTOS GERAIS 30 1

4 H
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 30 2

MÉDICO – REUMATOLOGIA
CONHECIMENTOS GERAIS 30 1

4 H
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 30 2
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6.2 As Provas Objetivas de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Específi cos, 
para todos os Cargos/Especialidades, constarão de questões objetivas de múltipla es-
colha, com cinco alternativas cada questão, sendo de caráter eliminatório e classifi -
catório, e versarão sobre os conteúdos programáticos constantes do Anexo II deste 
Edital.
 VII - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 
  
7.1 A aplicação das Provas Objetivas está prevista para o dia  22/05/2016 , na Cidade de 
Campinas/SP, no  período da tarde .
7.1.2 Considerando que nesta mesma data estão previstas aplicações de provas para 
outros cargos da Prefeitura de Campinas, caso o número de candidatos inscritos ex-
ceda a oferta de lugares adequados existentes nos colégios localizados na Cidade de 
Campinas/SP, a Fundação Carlos Chagas poderá alocá-los em cidades próximas à de-
terminada para aplicação das provas, não assumindo qualquer responsabilidade quan-
to ao transporte e alojamento desses candidatos.
7.2 A aplicação das provas na data prevista dependerá da disponibilidade de locais 
adequados à sua realização.
7.3 A confi rmação da data e as informações sobre horários para a realização das provas 
serão divulgadas oportunamente por meio de Edital de Convocação para Provas, a ser 
publicado no Diário Ofi cial do Município (www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial) e 
no  site  da Fundação Carlos Chagas: www.concursosfcc.com.br.
7.4 Como complemento ao Diário Ofi cial, o candidato receberá Cartão Informativo 
por e-mail (a ser enviado pela Fundação Carlos Chagas) no endereço eletrônico infor-
mado no ato da inscrição. No referido Cartão, serão indicados a data, os horários e os 
locais de realização das provas, sendo de exclusiva responsabilidade do Candidato a 
manutenção e atualização de seu endereço eletrônico.
7.4.1 Não serão encaminhados Cartões Informativos de candidatos cujo endereço ele-
trônico informado no Formulário de Inscrição esteja incompleto ou incorreto.
7.4.2 A Fundação Carlos Chagas e a Prefeitura Municipal de Campinas não se respon-
sabilizam por informações de email incorretas, incompletas ou por falha na entrega de 
mensagens eletrônicas causada por endereço eletrônico incorreto ou por problemas no 
provedor de acesso do candidato tais como: caixa de correio eletrônico cheia, fi ltros 
anti-spam, eventuais truncamentos ou qualquer outro problema de ordem técnica, sen-
do aconselhável sempre consultar o  site  da Fundação Carlos Chagas para verifi car as 
informações que lhe são pertinentes. 
7.4.3 A comunicação feita por intermédio de email é meramente informativa. O can-
didato deverá acompanhar as publicações conforme defi nição do item 7.3. O envio 
de comunicação pessoal dirigida ao candidato, ainda que extraviada ou por qualquer 
motivo não recebida, não desobriga o candidato do dever de consultar o Edital de Con-
vocação para Provas, publicado no Diário Ofi cial do Município e no site da Fundação 
Carlos Chagas. 
7.5 O candidato que não receber o Cartão Informativo até o 3º (terceiro) dia que an-
tecede a aplicação das provas ou em havendo dúvidas quanto ao local, data e horário 
de realização das provas, deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao 
Candidato - SAC da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone (0XX11) 3723-4388, de 
segunda a sexta-feira, úteis, das 10 às 16 horas (horário de Brasília), ou consultar o  site  
da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br).
7.6 Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva data, local e 
horário constantes no Edital de Convocação para a realização das respectivas Provas, 
no  site  da Fundação Carlos Chagas e no Cartão Informativo. 
7.7 Os eventuais erros de digitação verifi cados no Cartão Informativo enviado ao can-
didato ou erros observados nos documentos impressos entregues ao candidato no dia 
da realização das provas, quanto a nome, número de documento de identidade, sexo, 
data de nascimento, endereço e critério de desempate, deverão ser corrigidos por meio 
do  site  da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), de acordo com as 
instruções constantes da página do Concurso, até o terceiro dia útil após a aplicação 
das Provas Objetivas e Discursivas. 
7.7.1 O link para correção de cadastro será disponibilizado no primeiro dia útil após 
a aplicação das provas. 
7.7.2 O candidato que não solicitar as correções dos dados pessoais nos termos do item 
7.7 deverá arcar, exclusivamente, com as consequências advindas de sua omissão. 
7.8 Caso haja inexatidão na informação relativa ao cargo/especialidade e/ou à op-
ção por concorrer às vagas reservadas às pessoas com defi ciência, o candidato deverá 
entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC da Fundação 
Carlos Chagas com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da data 
de realização das provas, pelo telefone (0XX11) 37234388 de segunda a sexta-feira, 
úteis, das 10 às 16 horas, horário de Brasília.
7.8.1 Não será admitida troca de opção de cargo/especialidade.
7.8.2 O candidato que não entrar em contato com o SAC no prazo mencionado será o 
exclusivo responsável pelas consequências advindas de sua omissão. 
7.9 Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver portando docu-
mento de identidade original que bem o identifi que, como: Carteiras e/ou Cédulas de 
Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, 
pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédula de Identidade 
para Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos Públicos ou Conse-
lhos de Classe que, por força de Lei Federal, valham como documento de identidade, 
como por exemplo, as da OAB, CREA, CRM, CRC etc.; Certifi cado de Reservista; 
Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira Nacional de Habili-
tação (com fotografi a, na forma da Lei nº 9.503/97), bem como carteiras funcionais 
do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei 
federal, valham como identidade.. 
7.9.1 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, 
CPF, títulos eleitorais, carteira nacional de habilitação sem foto, carteiras de estudante, 
carteiras funcionais sem valor de identidade. 
7.9.2 Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com 
clareza, a identifi cação do candidato. 
7.9.3 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das 
provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá 
apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido 
há, no máximo, 30 (trinta) dias, sendo então submetido à identifi cação especial, com-
preendendo coleta de dados e de assinaturas em formulário próprio. 
7.9.4 A identifi cação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de 
identifi cação gere dúvidas quanto à fi sionomia, à assinatura, à condição de conserva-
ção do documento e/ou à própria identifi cação. 
7.10 Não haverá segunda chamada ou repetição de prova. 
7.10.1 O candidato não poderá alegar quaisquer desconhecimentos sobre a realização 
da prova como justifi cativa de sua ausência. 
7.10.2 O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará 
desistência do candidato e resultará em sua eliminação do Concurso Público. 

7.11 Objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Concurso Público - o que é de in-
teresse público e, em especial, dos próprios candidatos - bem como sua autenticidade, 
será conferida a identifi cação dos candidatos mediante a apresentação de documento 
de identidade e a cópia manuscrita de frase que consta das instruções da capa do ca-
derno de questões, para posterior exame grafotécnico.
7.11.1 A cópia manuscrita da frase e a assinatura do candidato em sua Folha de Res-
postas visa a atender o disposto no item 13.6 deste Edital. 
7.11.2 Se, por qualquer motivo, não for possível a cópia manuscrita da frase, o candi-
dato deverá apor sua assinatura, em campo específi co, por três vezes.
7.12 Para as Provas, o único documento válido para a correção é a Folha de Respostas 
cujo preenchimento será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proce-
der em conformidade com as instruções específi cas contidas na capa do Caderno de 
Questões. Em hipótese alguma haverá substituição da Folha de Respostas por erro do 
candidato.
7.12.1 Não deverá ser feita marca fora do campo reservado às respostas ou à assina-
tura, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o desem-
penho do candidato. 
7.12.2 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na Folha de Respos-
tas serão de inteira responsabilidade do candidato. 
7.12.3 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 
7.13 O candidato deverá comparecer ao local de realização das provas munido de 
caneta esferográfi ca de material transparente de tinta preta ou azul, além da documen-
tação indicada no item 7.9 deste Capítulo. 
7.13.1 O candidato deverá preencher os alvéolos, na Folha de Respostas da Prova 
Objetiva, com caneta esferográfi ca de material transparente e tinta preta ou azul. 
7.14 O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fi scal da sala o caderno de ques-
tões e a Folha de Respostas personalizada. 
7.15 Durante a realização das Provas não será permitida qualquer consulta ou comu-
nicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos 
ou quaisquer anotações. 
7.16 O candidato deverá conferir os seus dados pessoais impressos nas Folhas de 
Respostas, em especial seu nome, número de inscrição, número do documento de 
identidade e opção de cargo/especialidade. 
7.17 Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas defi ni-
das neste Edital ou a outras relativas ao Concurso, aos comunicados, às Instruções ao 
Candidato ou às Instruções constantes da prova, bem como o tratamento indevido e 
descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas. 
7.18 Por medida de segurança os candidatos deverão deixar as orelhas totalmente 
descobertas, à observação dos fi scais de sala, durante a realização das provas. 
7.18.1 Não será permitida a utilização de lápis, lapiseira, marca texto, borracha, boné 
ou chapéu.
7.19 Será excluído do Concurso Público o candidato que: 
a) apresentar-se após o horário estabelecido, não se admitindo qualquer tolerância; 
b) apresentar-se em local diferente daquele constante na convocação ofi cial; 
c) não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado; 
d) não apresentar documento de identifi cação original e ofi cial que bem o identifi que;
e) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fi scal; 
f) ausentar-se do local de provas antes de decorrida duas horas do seu início; 
g) fi zer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscri-
ção ou em qualquer outro meio, que não o autorizado pela Fundação Carlos Chagas 
no dia da aplicação das provas;  
h) ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas, Caderno de Questões ou 
outros materiais não permitidos; 
i) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte; 
j) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas; 
k) não devolver integralmente o material recebido;
l) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro, 
anotação, impresso não permitido ou máquina calculadora ou similar; 
m) estiver portando e/ou fazendo uso de qualquer espécie de relógio e qualquer tipo de 
aparelho eletrônico ou de comunicação (telefone celular, notebook, tablets, smartpho-
nes ou outros equipamentos similares), bem como protetores auriculares e fones de 
ouvido, ainda que desligados e acondicionados em embalagem de segurança fornecida 
pela Fundação Carlos Chagas;
n) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 
indevido.
o) recusar-se a transcrever a frase contida nas instruções da capa do caderno de ques-
tões para posterior exame grafotécnico. 
7.20 O candidato, ao ingressar no local de realização das provas, deverá manter des-
ligado qualquer aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, ainda que os sinais de 
alarme estejam nos modos de vibração e silencioso. 
7.20.1 Recomenda-se ao candidato, no dia da realização da prova, não levar quais-
quer dos aparelhos indicados nas alíneas “l” e “m” do item 7.19. Caso seja necessário 
o candidato portar algum desses aparelhos eletrônicos, estes deverão ser acondicio-
nados, no momento da identifi cação, em embalagem específi ca a ser fornecida pela 
Fundação Carlos Chagas exclusivamente para tal fi m, devendo a embalagem, lacrada, 
permanecer embaixo da mesa/carteira durante toda a aplicação da prova.
7.20.2 É aconselhável que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo 
que nenhum som seja emitido, inclusive do despertador caso esteja ativado, sob pena 
de exclusão do Concurso.
7.21 Será, também, excluído do Concurso, o candidato que estiver utilizando ou por-
tando em seu bolso os aparelhos eletrônicos indicados nas alíneas “l” e “m”, item 
7.19 deste Capítulo, após o procedimento estabelecido no item 7.20.1 deste Capítulo. 
7.22 Os demais pertences pessoais dos candidatos, tais como: bolsas, sacolas, bonés, 
chapéus, gorros ou similares, óculos escuros e protetores auriculares, serão acomo-
dados em local a ser indicado pelos fi scais de sala, onde deverão permanecer até o 
término da prova. 
7.22.1 A Fundação Carlos Chagas e a Prefeitura Municipal de Campinas não se res-
ponsabilizarão por perda ou extravio de documentos, objetos ou equipamentos ele-
trônicos ocorridos no local de realização das provas, nem por danos neles causados.
7.23 No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não constar 
nas listagens ofi ciais relativas aos locais de prova indicados no Cartão Informativo, 
a Fundação Carlos Chagas procederá à inclusão do candidato, desde que apresente o 
boleto bancário com comprovação de pagamento, mediante preenchimento de formu-
lário específi co. 
7.23.1 A inclusão de que trata o item 7.23 será realizada de forma condicional e será 
analisada pela Fundação Carlos Chagas, na fase do Julgamento das Provas Objetivas, 
com o intuito de verifi car a pertinência da referida inscrição. 
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7.23.2 Constatada a improcedência da inscrição, essa será automaticamente cancelada 
e considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 
7.24 Durante a realização das provas, a Fundação Carlos Chagas poderá utilizar detec-
tor de metais, com a fi nalidade de impedir fraude. 
7.25 Distribuídos os Cadernos de Questões aos candidatos e, na hipótese de se verifi -
carem falhas de impressão, a Fundação Carlos Chagas tomará as providências neces-
sárias, antes do início da prova, para:
a) substituir os Cadernos de Questões defeituosos; 
b) em não havendo número sufi ciente de Cadernos para a devida substituição, pro-
cederá à leitura dos itens onde ocorreram falhas, usando, para tanto, um Caderno de 
Questões completo. 
7.25.1 Se a ocorrência for verifi cada após o início da prova, a Fundação Carlos Cha-
gas estabelecerá prazo para reposição do tempo usado para regularização do caderno. 
7.26 Haverá, em cada sala de prova, cartaz/marcador de tempo para que os candidatos 
possam acompanhar o tempo de prova. 
7.27 A inviolabilidade do sigilo das provas será comprovada no momento de romper-
-se o lacre das caixas de provas mediante termo formal e na presença de 3 (três) can-
didatos nos locais de realização das provas. 
7.28 Quando, após a prova, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, 
grafológico ou por investigação policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, 
sua prova será anulada e o candidato será automaticamente eliminado do Concurso. 
7.29 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação 
das provas em razão de afastamento do candidato da sala de prova. 
7.30 Em nenhuma hipótese será realizada qualquer prova fora do local, data e horário 
determinados.
7.31 Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais adquiridos, não 
serão fornecidos exemplares dos Cadernos de Questões a candidatos ou a instituições 
de direito público ou privado, mesmo após o encerramento do Concurso. O candidato 
deverá consultar o Cronograma de Atividades (Anexo V), para tomar conhecimento 
da(s) data(s) prevista(s) para divulgação das questões das Provas Objetivas, dos gaba-
ritos e/ou dos resultados. 
7.31.1 As questões das Provas Objetivas fi carão disponíveis no  site  www.concursos-
fcc.com.br até o último dia para interposição de recursos referentes ao Resultado das 
Provas Objetivas. 

 VIII - DO JULGAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS 

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

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

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

da Prefeitura Municipal de Campinas, bem como no  site  da Fundação Carlos Chagas 
(www.concursosfcc.com.br).

 X - DOS RECURSOS 
  
10.1 Será admitido recurso quanto:
a) ao indeferimento do requerimento de isenção do valor da inscrição;
b) ao indeferimento da condição de candidato com defi ciência e/ou solicitação espe-
cial;
c) à aplicação das provas objetivas;
d) às questões e gabaritos das provas objetivas;
e) ao resultado das provas;
10.2 Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 2 (dois) dias úteis após a ocor-
rência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º dia útil subsequente 
à data do referido evento. 
10.2.1 Somente serão considerados os recursos interpostos no prazo estipulado para a 
fase a que se referem. 
10.2.2 Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso 
do questionado.
10.3 Os questionamentos referentes às alíneas do item 10.1 deste Capítulo deverão ser 
realizados, exclusivamente, por meio de recurso, no prazo estipulado no item 10.2.
10.3.1 Não serão reconhecidos os questionamentos efetuados por outro meio que não 
o estipulado no item anterior. 
10.4 Os recursos deverão ser interpostos exclusivamente pela Internet, no  site  da Fun-
dação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), de acordo com as instruções cons-
tantes na página do Concurso Público. 
10.4.1 Somente serão apreciados os recursos interpostos e transmitidos conforme as 
instruções contidas neste Edital e no  site  da Fundação Carlos Chagas. 
10.4.2 A Fundação Carlos Chagas e a Prefeitura Municipal de Campinas não se res-
ponsabilizam por recursos não recebidos por motivo de ordem técnica dos compu-
tadores, falha de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falta 
de energia elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 
transferência de dados. 
10.5 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. 
10.6 Não serão aceitos recursos interpostos por fax, telegrama, e-mail ou outro meio 
que não seja o especifi cado neste Edital. 
10.7 Será concedida vista da Folha de Respostas da Prova Objetiva a todos os candi-
datos que realizaram prova, no período recursal referente ao resultado preliminar das 
Provas.
10.8 A vista da Folha de Respostas da Prova Objetiva será realizada no  site  da Fun-
dação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), em data e horário a serem oportu-
namente divulgados. As instruções para a vista das folhas de respostas da respectiva 
prova estarão disponíveis no  site  da Fundação Carlos Chagas. 
10.9 A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em 
suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
10.10 O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos interpostos, e 
as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito ofi cial defi nitivo.
10.11 Nas Provas Objetivas, o(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente 
anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos presentes à prova, independen-
temente de formulação de recurso.
10.12 Na ocorrência do disposto nos itens 10.10 e 10.11 e/ou em caso de provimento 
de recurso, poderá ocorrer a classifi cação/desclassifi cação do candidato que obtiver, 
ou não, a nota mínima exigida para a prova.
10.13 Serão indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora;
b) que estejam em desacordo com as especifi cações contidas neste Capítulo;
c) cuja fundamentação não corresponda à questão recorrida;
d) sem fundamentação e/ou com fundamentação inconsistente, incoerente ou os in-
tempestivos;
e) encaminhados por meio da imprensa e/ou de “redes sociais online”.
10.14 No espaço reservado às razões do recurso fi ca VEDADA QUALQUER IDEN-
TIFICAÇÃO (nome do candidato ou qualquer outro meio que o identifi que), sob pena 
de não conhecimento do recurso.
10.15 Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no item 
10.1 deste Capítulo, devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de 
igual teor. 
10.16 As respostas a todos os recursos, quer procedentes ou improcedentes, serão le-
vadas ao conhecimento de todos os candidatos inscritos no Concurso por meio do  site  
da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), sem qualquer caráter didáti-
co, e fi carão disponíveis pelo prazo de 7 (sete) dias a contar da data de sua divulgação.

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

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

 XIII - DA NOMEAÇÃO E POSSE 
  
13.1 A aprovação e classifi cação fi nal no Concurso Público não asseguram ao candi-
dato o direito de ingresso automático no cargo, mas apenas a expectativa de ser nele 
nomeado, fi cando a concretização desse ato condicionada à oportunidade e à conveni-
ência da Administração, durante toda a validade do certame.
13.2 Após a reunião de preenchimento de vagas e a realização do Exame Médico Pré-
-Admissional, o candidato, considerado apto no exame pré-admissional, deverá acom-
panhar diariamente a publicação de sua nomeação no Diário Ofi cial do Município.
13.3 De acordo com o artigo 29 da Lei Municipal nº 1.399/55, o candidato deverá 
tomar posse no prazo máximo de 15 (quinze) dias a partir da publicação de sua nome-
ação no Diário Ofi cial do Município.
13.3.1 Será excluído do Concurso Público o candidato que não aceitar as condições 
estabelecidas para o exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Campinas e/ou 
recusar a nomeação ou consultado e nomeado, deixar de tomar posse ou de entrar em 
exercício nos prazos estabelecidos pela legislação municipal vigente.
13.3.2 O não cumprimento dos prazos legais para posse e efetivo exercício implicará 
a perda dos direitos legais decorrentes do Concurso Público. 
13.4 Para efeitos de comprovação da documentação exigida, só serão válidos os diplo-
mas registrados no órgão competente.
13.5 No momento da posse, o candidato deverá assinar uma declaração de não acúmu-

los de cargos, funções e/ou empregos públicos remunerados.
13.6 A Prefeitura Municipal de Campinas, no momento do recebimento dos docu-
mentos para a posse, afi xará foto 3x4 do candidato no Cartão de Autenticação e, na 
sequência, coletará a sua assinatura e a transcrição de frase, para posterior remessa à 
Fundação Carlos Chagas, que emitirá um laudo técnico informando se o empossado é 
a mesma pessoa que realizou as provas do Concurso.
13.7 A falta de comprovação de quaisquer dos requisitos para investidura até a data 
da posse ou a prática de falsidade ideológica em prova documental tornará sem efeito 
o respectivo ato de nomeação do candidato, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.
13.8 Os candidatos que possuírem acúmulo legal de atividades, em cargos e/ou empre-
gos públicos, deverão declarar o  acúmulo e a jornada de trabalho semanal, tendo como 
somatória a carga horária máxima de 64 (sessenta e quatro) horas semanais.
13.9 Em cumprimento ao artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, o candidato 
não poderá receber remuneração superior ao subsídio mensal do Prefeito Municipal. 

 XIV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
  
14.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e 
aceitação das condições do Concurso, tais como se acham estabelecidas neste Edital 
e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos e instruções 
específi cas para a realização do certame, acerca das quais não poderá alegar desco-
nhecimento.
14.2 A legislação com vigência após a data de publicação deste Edital, bem como as 
alterações em dispositivos constitucionais, legais e normativos a ela posteriores não 
serão objeto de avaliação nas provas do Concurso. 
14.3 Todos os cálculos descritos neste Edital, relativos aos resultados das provas, se-
rão realizados com duas casas decimais, arredondando-se para cima sempre que a 
terceira casa decimal for maior ou igual a cinco. 
14.4 O Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data da publica-
ção da homologação do resultado fi nal, podendo ser prorrogado, uma única vez, por 
igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Campinas.
14.5 O resultado fi nal do concurso, após decididos todos os recursos interpostos, será 
homologado pela Prefeitura Municipal de Campinas e publicado no Diário Ofi cial do 
Município de Campinas.
14.6 Ficarão disponíveis os boletins de desempenho do candidato para consulta por 
meio do CPF e do número de inscrição do candidato, no endereço eletrônico da Funda-
ção Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) na data em que o Edital de Resultado 
for publicado.
14.7 O acompanhamento das publicações, editais, avisos e comunicados referentes ao 
Concurso Público é de responsabilidade exclusiva do candidato. Não serão prestadas 
por telefone informações relativas ao resultado do Concurso Público.
14.8 Não serão fornecidos atestados, declarações, certifi cados ou certidões relativos 
à habilitação, classifi cação ou nota de candidatos, valendo para tal fi m o boletim de 
desempenho disponível no endereço eletrônico da Fundação Carlos Chagas (www.
concursosfcc.com.br), conforme item 14.6 deste Capítulo, bem como a listagem da 
Classifi cação Final publicada no Diário Ofi cial do Município de Campinas.
14.9 Em caso de alteração/correção dos dados pessoais (nome, endereço, telefone para 
contato, sexo, data de nascimento etc.) constantes no Formulário de Inscrição, o can-
didato deverá efetuar a atualização: 
14.9.1 Até o terceiro dia útil após a aplicação das provas, conforme estabelecido no 
item 7.7 do Capítulo VII deste Edital, por meio do  site  www.concursosfcc.com.br;
14.9.2 Após o prazo estabelecido no item 14.9.1 até a homologação dos Resultados, 
mediante declaração assinada e datada, remetida via Sedex ou Aviso de Recebimento 
(AR), à Fundação Carlos Chagas (Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC - Ref.: 
Atualização de Dados Cadastrais/PMCampinas - Av. Prof. Francisco Morato, 1565, 
Jardim Guedala - São Paulo - SP - CEP 05513-900).
14.9.3 As alterações nos dados pessoais quanto ao critério de desempate deste Edital, 
somente serão consideradas quando solicitadas no prazo estabelecido no item 7.7 do 
Capítulo VII, por fazer parte do critério de desempate dos candidatos.
14.9.4 É responsabilidade do candidato manter seu endereço (inclusive eletrônico) e 
telefone atualizados, até que se expire o prazo de validade do Concurso. Para atualiza-
ção dos dados após a homologação do concurso, o candidato deverá verifi car os pro-
cedimentos sobre as convocações, disponível no link “Concursos e Empregos” (http://
campinas.sp.gov.br/governo/recursos-humanos/procedimentos_convocacoes.pdf) 
14.9.5 A Prefeitura do Município de Campinas e a Fundação Carlos Chagas não se 
responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:
a) endereço eletrônico errado ou não atualizado;
b) endereço residencial errado ou não atualizado;
c) endereço de difícil acesso;
d) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas, decorrentes de informa-
ção errônea de endereço por parte do candidato; 
e) correspondência recebida por terceiros.
14.10 A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova e/ou tornar sem efeito a 
nomeação do candidato, em todos os atos relacionados ao Concurso, quando constata-
da a omissão, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com a fi nalidade de 
prejudicar direito ou criar obrigação.
14.11 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retifi cações, en-
quanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância 
que será mencionada em Edital ou Comunicado a ser publicado no Diário Ofi cial do 
Município.
14.12 Após a homologação ,  as convocações, comunicados e resultados ofi ciais do 
Concurso Público serão publicados,  exclusivamente , no Diário Ofi cial do Município 
de Campinas, que é acessado pela internet, no endereço eletrônico www.campinas.
sp.gov.br/diario-ofi cial.
14.13 As informações auxiliares sobre a convocação para reunião de preenchimento 
de vagas poderão ser disponibilizadas no sistema de acompanhamento das convoca-
ções, no seguinte endereço: www.campinas.sp.gov.br/empregos_concursos.php, atra-
vés do link “Concursos e Empregos”.
14.14 Decorridos 120 (cento e vinte) dias da homologação do Concurso Público, e não 
se caracterizando óbice administrativo ou legal, é facultada a incineração das provas e 
demais registros escritos, mantendo-se, entretanto, pelo período de validade do Con-
curso, os registros eletrônicos a ele referentes. 
14.15 Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como 
referência o horário ofi cial de Brasília. 
14.16 A Prefeitura Municipal de Campinas e a Fundação Carlos Chagas não forne-
cerão e não se responsabilizarão por quaisquer cursos, textos e apostilas referentes a 
este Concurso Público, sendo de responsabilidade do candidato a escolha e busca do 
material de estudo
14.17 Os questionamentos relativos a casos omissos e/ou duvidosos serão julgados 
pela Comissão de Concurso da Prefeitura Municipal de Campinas, conjuntamente 
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com a Fundação Carlos Chagas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 MÉDICO - PNEUMOLOGIA 
Realizar atenção à saúde do usuário, apresentando-se, buscando o diagnóstico e orien-
tando o paciente quanto aos procedimentos a serem realizados. Realizar consultas e 
procedimentos médicos, e, quando necessário, atendimento emergencial aos pacientes 
portadores de patologias das vias aéreas inferiores. Atuar na prevenção, diagnóstico 
e tratamento das doenças, sob enfoque da pneumologia, tais como: apnéia, asma, do-
ença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonias, fi brose cística, tuberculose, micoses 

pulmonares, doenças auto-imunes, entre outras. Realizar atividades de matriciamento. 
Estabelecer plano diagnóstico e terapêutico, sempre que possível em parceria com 
a equipe local, sobretudo para casos de maior risco/vulnerabilidade, utilizando-se 
de protocolos institucionalmente reconhecidos. Solicitar e articular interconsultas 
e recursos intersetoriais, através dos mecanismos de referência e contrarreferência, 
visando à diminuição dos agravos à saúde dos usuários. Realizar atividades de orien-
tação, planejamento e supervisão de residentes. Responder tecnicamente pela sua área 
específi ca de atuação. Emitir atestados de óbito para pacientes sob seus cuidados. 
Preencher os prontuários dos pacientes e documentos de produção dentro da sistemá-
tica do SUS, além de atestados, relatórios e documentação relativa ao atendimento do 
usuário, inclusive CAT, atestado de saúde e de aptidão física, entre outros. Participar 
dos processos de vigilância à saúde, através da detecção, investigação, medidas de 
controle e notifi cações de doenças e agravos à saúde, utilizando instrumentos e fi chas 
próprias para este fi m. Indicar imunobiológicos do Programa Nacional de Imuniza-
ção. Desenvolver ações de vigilância de baixa, média e alta complexidade nas áreas 
ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador. Obedecer à legislação 
federal, estadual e municipal. Atender Princípios e Diretrizes e legislações vigentes do 
SUS, bem como normas de trabalho, de biossegurança e da ética profi ssional. Execu-
tar atividades correlatas e outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua especialidade, obedecendo à regulamentação da respectiva categoria 
profi ssional.

 MÉDICO - REUMATOLOGIA 
Realizar atenção à saúde do usuário, apresentando-se, buscando o diagnóstico e orien-
tando o paciente e acompanhante quanto aos procedimentos a serem realizados; rea-
lizar consultas, diagnóstico, procedimentos médicos e tratamento de pacientes com 
esclerose sistêmica, fi bromialgia, osteoporose, artrite reumatóide, gota, entre outras 
doenças reumáticas; efetuar atendimento integral ao paciente, tanto ambulatorial 
quanto cirúrgico (pré, intra e pós-operatório), bem como em atendimento de urgên-
cia/emergência; realizar atividades de matriciamento; estabelecer plano diagnóstico 
e terapêutico, sempre que possível, em parceria com a equipe local, sobretudo para 
casos de maior risco/vulnerabilidade, utilizando-se de protocolos institucionalmente 
reconhecidos; solicitar e articular interconsultas e recursos intersetoriais, através dos 
mecanismos de referência e contrarreferência, visando à diminuição dos agravos à 
saúde dos usuários; realizar atividades de orientação, planejamento e supervisão de 
residentes; responder tecnicamente pela sua área específi ca de atuação; emitir atesta-
dos de óbito para pacientes sob seus cuidados. Preencher os prontuários dos pacientes 
e documentos de produção dentro da sistemática do SUS, além de atestados, relató-
rios e documentação relativa ao atendimento do usuário, inclusive CAT, relatórios 
para o Conselho Tutelar, atestado de saúde e de aptidão física, entre outros; participar 
dos processos de vigilância à saúde, através da detecção, investigação, medidas de 
controle e notifi cação de doenças e agravos à saúde, utilizando instrumentos e fi chas 
próprias para este fi m; indicar imunobiológicos do Programa Nacional de Imuniza-
ção; desenvolver ações de vigilância de baixa, média e alta complexidade nas áreas 
ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador; obedecer à legislação 
federal, estadual e municipal; atender Princípios e Diretrizes e legislações vigentes do 
SUS, bem como normas de trabalho, de biossegurança e da ética profi ssional. Execu-
tar atividades correlatas e outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua especialidade, obedecendo à regulamentação da respectiva categoria 
profi ssional.

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

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

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

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

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

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

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

 MÉDICO - INFECTOLOGIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

CONCURSO PÚBLICO MÉDICOS – EDITAL 02/2016

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

NOME: _________________________________________________________________________________
RG:________________________________________
ESPECIALIDADE: _______________________________________________________________________

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

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

DATA DO COMPROVANTE 1: ______/______/______

DATA DO COMPROVANTE 2: ______/______/______

DATA DO COMPROVANTE 3: ______/______/______

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

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

ASSINATURA

 ANEXO IV 

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

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

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

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

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

06/04/2016

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

18/04/2016

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

18/04/2016 A 25/04/2016

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

25/04/2016

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

03/05/2016

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

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

24/05/2016

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

04/07/2016

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

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

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

HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO. 09/08/2016
 

 Campinas, 21 de março de 2016 
 MARIONALDO FERNANDES MACIEL 

 Secretário Muncipal de Recursos Humanos 
  

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

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

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

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

CÓDIGO 
DE OPÇÃO CARGO

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

DA POSSE)

VA-
GAS 
PRE-
VIS-
TAS

VA-
GAS 

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

SALÁRIO 
MENSAL 

(R$ )

JORNADA 
SEMANAL 
DE TRA-
BALHO

95120
AGENTE DE 

ORGANI-
ZAÇÃO 

ESCOLAR

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

97001  PROFESSOR 
ADJUNTO I

CURSO DE LICEN-
CIATURA PLENA EM 

PEDAGOGIA COM HA-
BILITAÇÃO ESPECÍFICA 
OU NORMAL SUPERIOR 

COM HABILITAÇÃO 
ESPECIFICA (*)

10 - *** ***

97003
PROFESSOR 

ADJUNTO II – 
ARTES

LICENCIATURA PLENA 
EM EDUCAÇÃO AR-

TÍSTICA OU ARTES OU 
ARTES PLÁSTICAS OU 

ARTES VISUAIS.

8 - *** ***

97010
PROFESSOR 
ADJUNTO II 

- EDUCAÇÃO 
FÍSICA

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

97005
PROFESSOR 

ADJUNTO II – 
HISTÓRIA

LICENCIATURA PLENA 
EM HISTÓRIA OU 

LICENCIATURA PLENA 
COM HABILITAÇÃO ES-
PECÍFICA EM HISTÓRIA.

8 - *** ***

97009
PROFESSOR 

ADJUNTO II – 
INGLÊS

LICENCIATURA PLENA 
EM LETRAS COM HABI-
LITAÇÃO ESPECÍFICA 

EM INGLÊS.
8 - *** ***

97042
PROFESSOR 
DE EDUCA-

ÇÃO BÁSICA 
III - CIÊNCIAS

LICENCIATURA PLENA 
EM CIÊNCIAS NATU-
RAIS OU CIÊNCIAS 

FÍSICAS E BIOLÓGICAS 
OU HISTÓRIA NATURAL 

OU LICENCIATURA 
PLENA EM CIÊNCIAS 
COM HABILITAÇÃO 

ESPECÍFICA EM FÍSICA 
OU BIOLOGIA OU 

QUÍMICA.

10 - *** ***

97081
DIRETOR 

EDUCACIO-
NAL

CURSO DE LICEN-
CIATURA PLENA EM 

PEDAGOGIA COM HA-
BILITAÇÃO ESPECÍFICA 

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

DOCENTE NA CARREI-
RA DO MAGISTÉRIO 

OU 06 (SEIS) ANOS DE 
EFETIVO EXERCÍCIO 

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

EM FUNÇÕES OU 
CARGOS PRÓPRIOS 

DE ESPECIALISTA DE 
EDUCAÇÃO (**)

5 - 6.144,38 36 HORAS

97071 VICE-DIRE-
TOR

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

ESPECÍFICA OU MES-
TRADO EM EDUCAÇÃO 

OU DOUTORADO EM 
EDUCAÇÃO + 06 (SEIS) 

ANOS DE EFETIVO 
EXERCÍCIO DOCENTE 

NA CARREIRA DO 
MAGISTÉRIO. (**)

10 - 5.461,66 36 HORAS

 (*)  Para o cargo de   Professor Adjunto I,   o curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, 

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

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

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

2.3 A jornada semanal de trabalho será defi nida somente na reunião de preenchimento 
de vagas, de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal de Campinas. Caso 
o candidato não aceite a carga horária e/ou local determinados, ele deverá declarar sua 
desistência do Concurso Público. 
2.4 A Prefeitura Municipal de Campinas oferece os seguintes benefícios aos seus ser-
vidores:
a) Auxílio Refeição/ Alimentação, para os servidores com carga horária igual ou su-
perior a 20 (vinte) horas semanais, no valor de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito 
reais) mensais;
O Auxílio Refeição somente é devido no mês seguinte ao da admissão e seu respectivo 
valor refere-se ao mês vigente.
b) Vale-Transporte dos servidores municipais, nos seguintes moldes:
O Vale-Transporte é um benefício opcional, a ser utilizado dentro dos limites do mu-
nicípio de Campinas e concedido mediante o desconto de 3% (três por cento) dos 
vencimentos; 
A concessão do Vale-Transporte é efetuada no mês seguinte ao da solicitação.
2.5 Para o cargo de Agente de Organização Escolar fi cam reservadas 5% das vagas 
aos candidatos inscritos como defi cientes, desde que sejam aprovados no certame em 
igualdade de condições com os demais candidatos, de acordo com o Decreto Federal 
nº 3298/99. 
2.6 Para os demais cargos, considerando o número de vagas para cada um, não haverá 
reserva de vagas para candidatos com defi ciência, uma vez que a quantidade não com-
porta o percentual exigido, nos termos do que dispõe a legislação. No entanto, caso 
surjam mais vagas durante o prazo de validade deste Concurso Público, os candidatos 
com defi ciência, que tiverem indicado esta condição no momento da inscrição e forem 
aprovados no atual certame, em igualdade de condições com os demais candidatos, 
poderão ser convocados de acordo com a legislação pertinente.
2.7 O horário de trabalho será defi nido por ocasião da reunião de preenchimento de 
vagas, de acordo com a exclusiva necessidade da Administração Pública.
2.8 Para fi ns de comprovação dos pré-requisitos exigidos na tabela deste Capítulo, 
o candidato deverá apresentar, no ato da posse, os documentos listados no Anexo 
IV deste Edital, fi cando excluído do Concurso Público aquele que não os apresentar.
2.9 Após a nomeação, o servidor estará sujeito ao cumprimento do estágio probatório, 
pelo período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual será apurada compatibilidade 
do perfi l do servidor com as atribuições do cargo no qual foi admitido, sua adequação, 
efi ciência, adaptação às funções a serem exercidas, podendo ser exonerado caso não 
preencha as condições exigidas para o exercício do cargo público, conforme §4º do 
Artigo 41 da Constituição Federal, Artigo 15 da Lei Municipal nº 1.399/55 e Decreto 
Municipal nº 15.514/06.
2.10 Para os ocupantes do cargo de Agente de Organização Escolar  NÃO  será permi-
tido acúmulo de cargos e/ou empregos públicos.
2.11 Quanto aos demais cargos, o acúmulo somente será permitido se atender ao dis-
posto nos incisos XVI, XVII e §10 do artigo 37 da Constituição Federal, desde que 
haja compatibilidade de horários entre os dois vínculos.
2.11.1 Em caso de acúmulo legal conforme descrito acima, a somatória das duas jor-
nadas de trabalho  não poderá ultrapassar  o total de 64 (sessenta e quatro) horas 
semanais, conforme previsto no art. 11 da Lei Municipal nº 12.987/07.
2.11.2 De acordo com o inciso XVII do artigo 37 da Constituição Federal, o acúmulo 
estende-se a cargos, empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas 
públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, 
direta ou indiretamente, pelo poder público, mesmo que não seja no regime estatutá-
rio, incluindo ainda, aposentadorias e pensões recebidas de órgãos públicos.
2.11.3 A inobservância das disposições referentes a acúmulo importará responsabili-
dade administrativa do servidor, o que poderá ocasionar, inclusive, sua demissão de 
ambos os cargos após o devido processo administrativo disciplinar.
2.11.4 É de responsabilidade do candidato verifi car as regras impostas pela Constitui-
ção Federal em referência ao acúmulo de cargos e/ou empregos públicos.

 III - DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NOS CARGOS 

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

 IV - DAS INSCRIÇÕES 

4.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação das normas e con-
dições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconheci-
mento.
4.1.1 Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido 
de recolher o valor de inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requi-
sitos e condições exigidos para o Concurso.
4.2 As inscrições para o Concurso serão realizadas, exclusivamente pela Internet, no 
período das 10 horas do dia  23/03/2016  às 14 horas do dia  25/04/2016  (horário de 
Brasília), de acordo com o item 4.3 deste Capítulo. 
4.3 Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.con-
cursosfcc.com.br durante o período das inscrições e, por meio dos  links  referentes ao 
Concurso Público, efetuar sua inscrição conforme os procedimentos estabelecidos a 
seguir:
4.3.1 Ler e aceitar o Requerimento de Inscrição, preencher o Formulário de Inscrição 
e transmitir os dados pela Internet.
4.3.2 Efetuar o pagamento da importância referente à inscrição por meio de boleto 
bancário, de acordo com as instruções constantes no endereço eletrônico da página de 
inscrições, até a data limite de pagamento, ( 25/04/2016 ):
a) Para o cargo de Agente de Organização Escolar:  R$ 60,00  (sessenta reais);
b) Para todos os cargos de Professor:  R$ 82,00  (oitenta e dois reais);
c) Para o cargo de Diretor Educacional e Vice-Diretor:  R$ 98,00  (noventa e oito reais).
4.3.2.1 O boleto bancário, disponível no endereço eletrônico www.concursosfcc.com.
br, deverá ser impresso para o pagamento do valor da inscrição, após conclusão do 
preenchimento do Formulário de Inscrição via Internet, em qualquer banco do sistema 
de compensação bancária. 
4.3.2.2 O pagamento do valor da inscrição poderá ser efetuado em dinheiro ou cheque 
do próprio candidato. 
4.3.2.2.1 O pagamento efetuado por meio de cheque somente será considerado quitado 
após a respectiva compensação.
4.3.2.2.2 Em caso de devolução do cheque, qualquer que seja o motivo, considerar-se-
-á automaticamente sem efeito a inscrição.
4.3.2.3Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias 
na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipada-
mente.
4.3.3 A partir de  30/03/2016  o candidato deverá conferir, no endereço eletrônico da 
Fundação Carlos Chagas, se os dados da inscrição foram recebidos e o valor da ins-
crição foi pago. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com o Ser-
viço de Atendimento ao Candidato - SAC da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone 
(0XX11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, úteis, das 10 às 16 horas (horário de 
Brasília), para verifi car o ocorrido.
4.3.4 As inscrições somente serão confi rmadas após a comprovação do pagamento do 
valor da inscrição.
4.3.5 Serão canceladas as inscrições com pagamento efetuado por um valor menor do 
que o estabelecido e as solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados 
após a data de encerramento das inscrições.
4.3.6 Não será aceito pedido de devolução do valor da inscrição, ainda que superior 
ou em duplicidade.
4.3.7 O candidato inscrito não deverá enviar cópia do documento de identidade, sendo 
de sua exclusiva responsabilidade a informação dos dados cadastrais no ato de inscri-
ção, sob as penas da lei.
4.3.8 A Fundação Carlos Chagas e a Prefeitura Municipal de Campinas não se res-
ponsabilizam por solicitações de inscrição não recebidas por motivo de ordem técnica 
dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comuni-
cação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
4.3.9 O descumprimento das instruções para inscrição implicará sua não efetivação.
4.4 Ao inscrever-se, o candidato deverá indicar no Formulário de Inscrição o código 
de opção do cargo, conforme tabela constante do Capítulo II deste Edital e da barra de 
opções do Formulário de Inscrição.
4.5 Ao inscrever-se no Concurso é recomendado ao candidato observar atentamente 
as informações sobre a aplicação das provas (Capítulo VII, item 7.1 e subitens) uma 
vez que só poderá concorrer a um cargo por período de aplicação das provas, consi-
derando que nesta mesma data estão previstas aplicações de provas para outros cargos 
da Prefeitura de Campinas.
4.5.1 O candidato que efetivar mais de uma inscrição por período de aplicação das 
provas terá confi rmada apenas a última inscrição, sendo as demais canceladas. Não 
sendo possível identifi car a última inscrição efetivada, todas poderão ser canceladas.
4.5.2 O cancelamento das inscrições observará os seguintes critérios:
a) as datas em que forem efetivados os pagamentos dos boletos bancários;
b) em se tratando de mesma data de pagamento, será considerada a inscrição relativa 
ao último pedido registrado.
4.6 Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento do 
Formulário de Inscrição.

4.6.1 As informações prestadas no Formulário de Inscrição serão de inteira responsa-
bilidade do candidato, reservando-se à Prefeitura Municipal de Campinas e à Funda-
ção Carlos Chagas o direito de excluir do Concurso Público aquele que não preencher 
o documento ofi cial de forma completa e correta e/ou fornecer dados inverídicos ou 
falsos.
4.7 Efetivada a inscrição não serão aceitos pedidos para alteração de opção de cargo, 
bem como não haverá, em hipótese alguma, devolução da importância paga.
4.8 Não serão aceitos pedidos de isenção do pagamento do valor da inscrição, com 
exceção ao cidadão amparado pela Lei Municipal nº 13.550/09 (Doador de sangue).
4.9 Para ter direito à isenção o candidato deverá comprovar a doação de sangue, que 
não poderá ser inferior a 3 (três) vezes em um período de 18 (dezoito) meses, a contar 
da data do término do requerimento de isenção do pagamento da inscrição, realizada 
em órgão ofi cial ou entidade credenciada pela União, pelo Estado ou por Município. 
O candidato deverá encaminhar via Sedex ou Aviso de Recebimento - AR, à Fundação 
Carlos Chagas (A/C Coordenação de Execução de Projetos - Ref.: Isenção do Paga-
mento do Valor de Inscrição/PMCampinas-SP) - Av. Prof. Francisco Morato, 1565, 
Jardim Guedala - São Paulo - SP - CEP 05513-900), até  30/03/2016 :
a) Formulário (Anexo III) corretamente preenchido e assinado;b) Cópias autenticadas 
de, no mínimo, 03 (três) comprovantes de doação de sangue (sem rasuras ou emen-
das), sendo uma cópia de cada comprovante, datadas no período de 18 (dezoito) meses 
antecedentes à data limite para inscrição como isento, ou seja, relativas ao período de 
30/09/2014 a 30/03/2016.
4.10 O requerimento de isenção do pagamento de que trata o item anterior somente 
será realizado no período das 10h do  dia 23/03/2016 às 23h59 do dia 30/03/2016 
 (horário de Brasília), na forma do item 4.3 deste Capítulo. 
4.11 Não serão consideradas as cópias não autenticadas, bem como os documentos 
encaminhados via fac-símile (fax), via Correio Eletrônico ou por outro meio que não 
o estabelecido neste Edital. 
4.12 Os documentos encaminhados para análise do pedido de Inscrição Isenta do Va-
lor do Pagamento terão validade somente para este Concurso e não serão devolvidos.
4.13 As informações prestadas no requerimento de inscrição isenta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afi r-
mativas.
4.14 Expirado o período de postagem dos documentos, não serão aceitos pedidos de 
inclusão de documentos, sob qualquer hipótese ou alegação.
4.15 Os pedidos de isenção do pagamento do valor da inscrição serão analisados e 
julgados pela Fundação Carlos Chagas.
4.16 Não será concedida isenção ao candidato que:
a) deixar de efetuar o requerimento de inscrição pela Internet;
b) omitir informações ou estas forem consideradas inverídicas.
4.17 Declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, 
ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 10 do Decreto Federal nº 83.936, de 6 
de setembro de 1979.
4.17.1 A qualquer tempo poderão ser realizadas diligências relativas à situação decla-
rada pelo candidato, deferindo ou não seu pedido.
4.18 A partir do  06/04/2016 , o candidato deverá verifi car no Diário Ofi cial do Muni-
cípio de Campinas (www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial) e no endereço eletrônico 
da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) os resultados da análise dos 
requerimentos de isenção do pagamento da inscrição, observados os motivos de in-
deferimento.
4.19 O candidato que tiver seu requerimento de isenção de pagamento do valor da 
inscrição  deferido  terá sua inscrição validada, não gerando boleto para pagamento 
de inscrição.
4.20 O candidato que tiver seu requerimento de isenção de pagamento do valor da 
inscrição indeferido poderá apresentar recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis após 
a divulgação no Diário Ofi cial do Município e no  site  da Fundação Carlos Chagas 
(www.concursosfcc.com.br).
4.20.1 Após a análise dos recursos será divulgada no Diário Ofi cial do Município e 
no  site  da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) a relação dos reque-
rimentos deferidos e indeferidos.
4.21 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção do valor de inscrição inde-
feridos e que queiram participar do certame deverão efetuar sua inscrição no  site  da 
Fundação Carlos Chagas e efetuar o pagamento até a data limite de  25/04/2016 , de 
acordo com o item 4.3 deste capítulo.
4.22 O candidato que desejar solicitar isenção de pagamento para mais de uma opção 
de cargo deverá observar o estabelecido no item 4.5 deste Capítulo e subitens, preen-
cher o Requerimento de Inscrição com isenção de pagamento via Internet e imprimir 
o comprovante de solicitação de inscrição com isenção de pagamento de cada uma 
das opções.
4.23 O candidato que efetivar mais de uma inscrição isenta de pagamento para o mes-
mo período de aplicação das provas, terá validada a última inscrição efetivada, de 
acordo com o número do documento gerado no ato da inscrição.
4.24 A Prefeitura Municipal de Campinas e a Fundação Carlos Chagas eximem-se das 
despesas com viagens e estada dos candidatos para prestar as provas do Concurso.
4.25 Não serão aceitos pagamentos por depósito em conta bancária, via postal, fac-
-símile (fax), transferência ou depósito em conta corrente, DOC, ordem de pagamento, 
condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não as especifi cadas 
neste Edital.
4.26 O candidato que necessitar de condição especial para realização da prova deverá 
solicitá-la até o término das inscrições,  25/04/2016 , via Sedex ou Aviso de Recebi-
mento (AR), à Fundação Carlos Chagas (Coordenação de Execução de Projetos - Ref.: 
Solicitação/PMCampinas - Av. Prof. Francisco Morato, 1565, Jardim Guedala - São 
Paulo - SP - CEP 05513-900).
4.27 O candidato deverá encaminhar, em anexo, o Laudo Médico (original ou cópia 
autenticada) atualizado que justifi que o atendimento especial solicitado, atentando-se 
às informações descritas no Capítulo V deste Edital.
4.28 O candidato que não o fi zer até o término das inscrições, considerando, para este 
efeito, a data da postagem, seja qual for o motivo alegado, poderá não ter a condição 
especial atendida. 
4.29 O atendimento às condições solicitadas fi cará sujeito à análise de viabilidade e 
razoabilidade do pedido.
4.30 A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização das provas 
poderá fazê-lo em sala reservada, desde que o requeira, observando os procedimentos 
a seguir:
4.30.1 Encaminhar sua solicitação, até o término das inscrições  25/04/2016 , via Sedex 
ou Aviso de Recebimento (AR), à Fundação Carlos Chagas (Coordenação de Execu-
ção de Projetos - Ref.: Solicitação/PMCampinas - Av. Prof. Francisco Morato, 1565, 
Jardim Guedala, São Paulo - SP - CEP 05513-900).
4.30.2 Durante o período de realização de prova a criança fi cará em ambiente re-
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servado acompanhada de, apenas, um adulto responsável por sua guarda (familiar 
ou terceiro), indicado pela candidata. Não será permitida a presença, no colégio, de 
criança “não lactente”.
4.30.3 Nos horários previstos para amamentação, a lactante poderá ausentar-se tempo-
rariamente da sala de prova, acompanhada de uma fi scal.
4.30.4 Na sala reservada para amamentação fi carão somente a candidata lactante, a 
criança e uma fi scal, sendo vedada a permanência de quaisquer outras pessoas.
4.30.5 Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
4.30.6 A Fundação Carlos Chagas não se responsabilizará pela guarda da criança.
4.30.6.1 A candidata lactante que não levar acompanhante adulto para a guarda da 
criança fi cará impossibilitada de realizar as provas.
4.31 O acompanhante responsável pela criança submeter-se-á às normas e orientações 
da equipe de fi scalização, inclusive no tocante ao uso de equipamento eletrônico e 
celular.
4.31.1 Não serão aceitas as solicitações de inscrições que não atenderem rigorosamen-
te ao estabelecido neste Edital.

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

5.5.7 O candidato que encaminhar laudo médico, de acordo com o especifi cado no 
item 5.5 e que não tenha indicado, no ato da inscrição, se deseja concorrer às vagas 
reservadas a candidatos com defi ciência, será considerado automaticamente como 
candidato com defi ciência que concorre às vagas reservadas. 
5.6 Os candidatos que, no período das inscrições, não atenderem ao estabelecido neste 
Capítulo serão considerados candidatos sem defi ciência, bem como poderão não ter as 
condições especiais atendidas.
5.6.1 No dia  03/05/2016  serão publicadas no site da Fundação Carlos Chagas (www.
concursosfcc.com.br) a lista contendo o deferimento das condições especiais solicita-
das, bem como a relação dos candidatos que concorrerão às vagas reservadas. 
5.6.1.1 Considerar-se-á válido o laudo médico que estiver de acordo com a letra “a”, 
item 5.5 deste Capítulo. 
5.6.1.2 O candidato cujo laudo seja considerado inválido ou tenha a solicitação indefe-
rida poderá interpor recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis após a publicação indicada 
no item 5.6.1, vedada a juntada de documentos. 
5.6.1.3 O candidato cujo laudo/recurso seja indeferido, não concorrerá às vagas reser-
vadas para pessoas com defi ciência, sem prejuízo do atendimento das condições es-
peciais para realização da prova, se houver, conforme disposto nos itens 5.4.1 e 5.4.2. 
5.7 No ato da inscrição o candidato com defi ciência deverá:
5.7.1 Declarar conhecer o Decreto Federal nº 3.298/99, o Decreto Federal nº 
5.296/2004 e o Decreto Federal nº 8.368/2014. 
5.7.2 Declarar estar ciente das atribuições do cargo pretendido e que, no caso de vir 
a exercê-lo, estará sujeito à avaliação pelo desempenho dessas atribuições durante o 
estágio probatório, caso venha tomar posse do cargo para o qual foi aprovado neste 
Concurso. 
5.8 O candidato com defi ciência deverá declarar, no ato da inscrição, se deseja concor-
rer às vagas reservadas à pessoa com defi ciência.
5.8.1 O candidato com defi ciência que desejar concorrer às vagas reservadas a pessoas 
com defi ciência deverá encaminhar Laudo Médico, de acordo com o item 5.5 deste 
Capítulo. 
5.9 O candidato que estiver concorrendo às vagas reservadas às pessoas com defi ci-
ência, se habilitado, terá seu nome publicado em lista específi ca e fi gurará também na 
lista de classifi cação geral, caso obtenha pontuação/classifi cação necessária.
5.10 O candidato com defi ciência aprovado no Concurso de que trata este Edital, será 
convocado, logo após a homologação do concurso, à avaliação a ser realizada pela 
Junta Médica Ofi cial da Prefeitura Municipal de Campinas, conforme artigo 14, inciso 
II do Decreto Municipal nº 17.962, de 13 de maio de 2013. Caberá à Junta Médica 
emitir parecer terminativo sobre a condição de existência de defi ciência e verifi cará 
se esta se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos, do Decreto Federal nº 
3.298/1999 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça - STJ e 
no Decreto Federal nº 8.368/2014, observadas as seguintes disposições: 
5.10.1 Para a avaliação, o candidato com defi ciência deverá apresentar documento de 
identidade original e Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo 
de até 12 (doze) meses anteriores à referida avaliação, atestando a espécie e o grau 
ou nível de defi ciência, com expressa referência ao código correspondente da Classi-
fi cação Internacional de Doenças - CID, a provável causa da defi ciência, contendo a 
assinatura e o carimbo do número do CRM do médico responsável por sua emissão, 
bem como apresentar os exames necessários para comprovação da defi ciência declara-
da. Caso o candidato resida em Campinas/SP, o Laudo Médico poderá ser substituído 
pelo cartão Bem Acessível, desde que este esteja dentro do período de sua validade.
5.10.2 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justifi car 
o atraso ou a ausência do candidato com defi ciência à avaliação de que trata o item 
5.10. Caso o candidato não compareça, ele fi cará classifi cado apenas na listagem geral 
de aprovados.
5.10.3 Será eliminado da lista de candidatos com defi ciência aquele cuja defi ciência 
assinalada no Formulário de Inscrição não for constatada na forma do artigo 4º e 
seus incisos, do Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas alterações, na Súmula 377 do 
Superior Tribunal de Justiça - STJ, ou no Decreto Federal nº 8.368/2014, devendo o 
candidato permanecer apenas na lista de classifi cação geral, desde que tenha obtido 
classifi cação nos termos deste Edital.
5.10.4 O candidato será eliminado do certame, na hipótese de não ter sido classifi cado 
conforme o estabelecido neste Edital. 
5.11 A Prefeitura Municipal de Campinas exime-se das despesas com viagens e estada 
dos candidatos convocados para a avaliação de que trata o item 5.10.
5.12 A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, 
implicará a perda do direito à nomeação para as vagas reservadas às pessoas com 
defi ciência.
5.13 Será exonerado o candidato com defi ciência que, no decorrer do estágio proba-
tório, tiver verifi cada a incompatibilidade de sua defi ciência com as atribuições do 
cargo.
5.14 O laudo médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público 
e não será devolvido. 
5.15 Após a investidura do candidato no cargo para o qual foi aprovado, a defi ciência 
não poderá ser arguida para justifi car a concessão de readaptação, licença por motivo 
de saúde ou aposentadoria por invalidez. 
5.16 Após a reunião de preenchimento de vagas, o candidato com defi ciência realizará, 
como os demais candidatos, o exame médico admissional, que avaliará sua capacidade 
laborativa para o desempenho das atribuições do cargo em que foi aprovado.
5.17 A Prefeitura Municipal de Campinas reserva-se no direito de indicar o local de 
trabalho ao candidato, ou ainda, de remanejar o servidor após sua nomeação, para 
outra unidade de trabalho, caso o local inicial não possua condições de acessibilidade 
adequadas à sua defi ciência.
5.18 O eventual remanejamento citado no subitem anterior não alterará as atribuições 
específi cas do cargo, devendo estas ser cumpridas em sua integralidade.

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

CARGOS PROVAS
Nº DE 
QUES-
TÕES

PESO

DU-
RA-
ÇÃO 
DA 

PRO-
VA
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AGENTE DE ORGANI-
ZAÇÃO ESCOLAR

OBJETIVAS

CONHECIMENTOS GERAIS 
LÍNGUA PORTUGUESA 
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO 
LÓGICO
ATUALIDADES 

10
05
10

1
3H

CONHECIMENTOS ESPECÍ-
FICOS 25 2

AVALIAÇÃO 
DE TÍTULOS

CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO CAPÍTU-
LO X DESTE EDITAL.

CARGOS PROVAS
Nº DE 
QUES-
TÕES

PESO

DU-
RA-
ÇÃO 
DA 

PRO-
VA

PROFESSOR ADJUN-
TO I

OBJETIVAS

CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA 
CONHECIMENTOS PEDAGÓ-
GICOS / ATUALIDADES

10
15

1

4 H
CONHECIMENTOS ESPECÍ-
FICOS 25 2

DISCURSIVA REDAÇÃO
AVALIAÇÃO 
DE TÍTULOS

CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO CAPÍTU-
LO XI DESTE EDITAL.

PROFESSOR ADJUNTO 
II

(ARTES / EDUCAÇÃO 
FÍSICA / HISTÓRIA / 

INGLÊS 

OBJETIVAS

CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA 
CONHECIMENTOS PEDAGÓ-
GICOS / ATUALIDADES

10
15

1

4 H
CONHECIMENTOS ESPECÍ-
FICOS 25 2

DISCURSIVA REDAÇÃO
AVALIAÇÃO 
DE TÍTULOS

CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO CAPÍTU-
LO XI DESTE EDITAL.

PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA 

III - CIÊNCIAS

OBJETIVAS

CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA 
CONHECIMENTOS PEDAGÓ-
GICOS / ATUALIDADES

10
15

1
4 H 

CONHECIMENTOS ESPECÍ-
FICOS 25 2

DISCURSIVA REDAÇÃO
AVALIAÇÃO 
DE TÍTULOS

CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO CAPÍTU-
LO X DESTE EDITAL.

DIRETOR EDUCACIO-
NAL / VICE-DIRETOR

OBJETIVAS

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

10
05
10

1
4 H 

CONHECIMENTOS ESPECÍ-
FICOS 25 2

DISCURSIVA REDAÇÃO
AVALIAÇÃO 
DE TÍTULOS

CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO CAPÍTU-
LO X DESTE EDITAL.

6.2 As Provas Objetivas de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Específi cos, 
para todos os Cargos constarão de questões objetivas de múltipla escolha, com cinco 
alternativas cada questão, eliminatório e classifi catório, e versarão sobre os conteúdos 
programáticos e adequadas às Atribuições dos cargos constantes dos Anexos I e II 
deste Edital.
6.3 A Prova Discursiva - Redação, de caráter eliminatório e classifi catório, para os 
cargos de Professor Adjunto I, Professor Adjunto II (Artes, Educação Física, Histó-
ria, Inglês), Professor de Educação Básica III - Ciências, Diretor Educacional e Vice-
-Diretor, consistirá de uma dissertação, conforme critério estabelecido no Capítulo 
IX, deste Edital.
6.4 A Avaliação de Títulos para todos os cargos terá caráter classifi catório. Os Títulos 
serão avaliados conforme critérios estabelecidos no Capítulo X deste Edital.
 VII - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 
  
7.1 A aplicação das Provas Objetivas e Discursiva-Redação está prevista para o dia 
 22/05/2016 , na Cidade de Campinas/SP:
7.1.1 - no período da  manhã  para o cargo de Agente de Organização Escolar;
7.1.2 - no período da  tarde  para os cargos de: Professor Adjunto I, Professor Adjunto 
II (Artes, Educação, Física, História, Inglês), Professor de Educação Básica III-Ciên-
cias, Diretor Educacional e Vice-Diretor.
7.2 Considerando que nesta mesma data estão previstas aplicações de provas para ou-
tros cargos da Prefeitura de Campinas, caso o número de candidatos inscritos exceda 
a oferta de lugares adequados existentes nos colégios localizados na Cidade de Cam-
pinas/SP, a Fundação Carlos Chagas poderá alocá-los em cidades próximas à determi-
nada para aplicação das provas, não assumindo qualquer responsabilidade quanto ao 
transporte e alojamento desses candidatos.
7.3 A aplicação das provas na data prevista dependerá da disponibilidade de locais 
adequados à sua realização.
7.4 A confi rmação da data e as informações sobre horários para a realização das provas 
serão divulgadas oportunamente por meio de Edital de Convocação para Provas, a ser 
publicado no Diário Ofi cial do Município e no site da Fundação Carlos Chagas: www.
concursosfcc.com.br.
7.4.1 Como complemento ao Diário Ofi cial, o candidato receberá Cartão Informativo 
por e-mail (a ser enviado pela Fundação Carlos Chagas) no endereço eletrônico infor-
mado no ato da inscrição. No referido Cartão, serão indicados a data, os horários e os 
locais de realização das provas, sendo de exclusiva responsabilidade do Candidato a 
manutenção e atualização de seu endereço eletrônico.
7.4.1.1 Não serão encaminhados Cartões Informativos de candidatos cujo endereço 
eletrônico informado no Formulário de Inscrição esteja incompleto ou incorreto.
7.4.1.2 A Fundação Carlos Chagas e a Prefeitura Municipal de Campinas não se 
responsabilizam por informações de e-mail incorretas, incompletas ou por falha na 
entrega de mensagens eletrônicas causada por endereço eletrônico incorreto ou por 
problemas no provedor de acesso do candidato tais como: caixa de correio eletrônico 
cheia, fi ltros anti-spam, eventuais truncamentos ou qualquer outro problema de ordem 
técnica, sendo aconselhável sempre consultar o site da Fundação Carlos Chagas para 
verifi car as informações que lhe são pertinentes. 
7.4.2 A comunicação feita por intermédio de e-mail é meramente informativa. O can-
didato deverá acompanhar as publicações conforme defi nição do item 7.4. O envio 
de comunicação pessoal dirigida ao candidato, ainda que extraviada ou por qualquer 

motivo não recebida, não desobriga o candidato do dever de consultar o Edital de Con-
vocação para Provas, publicado no Diário Ofi cial do Município e no site da Fundação 
Carlos Chagas.
7.5 O candidato que não receber o Cartão Informativo até o 3º (terceiro) dia que an-
tecede a aplicação das provas ou em havendo dúvidas quanto ao local, data e horário 
de realização das provas, deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao 
Candidato - SAC da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone (0XX11) 3723-4388, de 
segunda a sexta-feira, úteis, das 10 às 16 horas (horário de Brasília), ou consultar o site 
da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br).
7.6 Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva data, local e 
horário constantes no Edital de Convocação para a realização das respectivas Provas, 
no site da Fundação Carlos Chagas e no Cartão Informativo. 
7.7 Os eventuais erros de digitação verifi cados no Cartão Informativo enviado ao can-
didato ou erros observados nos documentos impressos entregues ao candidato no dia 
da realização das provas, quanto a nome, número de documento de identidade, sexo, 
data de nascimento, endereço e critério de desempate, deverão ser corrigidos por meio 
do site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), de acordo com as 
instruções constantes da página do Concurso, até o terceiro dia útil após a aplicação 
das Provas Objetivas e Discursivas. 
7.7.1 O link para correção de cadastro será disponibilizado no primeiro dia útil após 
a aplicação das provas. 
7.7.2 O candidato que não solicitar as correções dos dados pessoais nos termos do item 
7.7 deverá arcar, exclusivamente, com as consequências advindas de sua omissão. 
7.8 Caso haja inexatidão na informação relativa ao cargo e/ou à opção por concorrer 
às vagas reservadas às pessoas com defi ciência, o candidato deverá entrar em contato 
com o Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC da Fundação Carlos Chagas com, 
no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da data de realização das pro-
vas, pelo telefone (0XX11) 3723-4388 de segunda a sexta-feira, úteis, das 10 às 16 
horas, horário de Brasília.
7.8.1 Não será admitida troca de opção de cargo.
7.8.2 O candidato que não entrar em contato com o SAC no prazo mencionado será o 
exclusivo responsável pelas consequências advindas de sua omissão. 
7.9 Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver portando docu-
mento de identidade original que bem o identifi que, como: Carteiras e/ou Cédulas de 
Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, 
pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédula de Identidade 
para Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos Públicos ou Conse-
lhos de Classe que, por força de Lei Federal, valham como documento de identidade, 
como por exemplo, as da OAB, CREA, CRM, CRC etc.; Certifi cado de Reservista; 
Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira Nacional de Habili-
tação (com fotografi a, na forma da Lei nº 9.503/97), bem como carteiras funcionais 
do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei 
federal, valham como identidade. 
7.9.1 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, 
CPF, títulos eleitorais, carteira nacional de habilitação sem foto, carteiras de estudante, 
carteiras funcionais sem valor de identidade. 
7.9.2 Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com 
clareza, a identifi cação do candidato. 
7.9.3 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das 
provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá 
apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido 
há, no máximo, 30 (trinta) dias, sendo então submetido à identifi cação especial, com-
preendendo coleta de dados e de assinaturas em formulário próprio.
7.9.4 A identifi cação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de 
identifi cação gere dúvidas quanto à fi sionomia, à assinatura, à condição de conserva-
ção do documento e/ou à própria identifi cação. 
7.10 Não haverá segunda chamada ou repetição de prova. 
7.10.1 O candidato não poderá alegar quaisquer desconhecimentos sobre a realização 
da prova como justifi cativa de sua ausência. 
7.10.2 O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará 
desistência do candidato e resultará em sua eliminação do Concurso Público. 
7.11 Objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Concurso Público - o que é de in-
teresse público e, em especial, dos próprios candidatos - bem como sua autenticidade, 
será conferida a identifi cação dos candidatos mediante a apresentação de documento 
de identidade e a cópia manuscrita de frase que consta das instruções da capa do ca-
derno de questões, para posterior exame grafotécnico.
7.11.1 A cópia manuscrita da frase e a assinatura do candidato em sua Folha de Res-
postas visa a atender o disposto no item 15.6 deste Edital. 
7.11.2 Se, por qualquer motivo, não for possível a cópia manuscrita da frase, o candi-
dato deverá apor sua assinatura, em campo específi co, por três vezes.
7.12 Para as Provas, o único documento válido para a correção é a Folha de Respostas 
cujo preenchimento será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proce-
der em conformidade com as instruções específi cas contidas na capa do Caderno de 
Questões. Em hipótese alguma haverá substituição da Folha de Respostas por erro do 
candidato.
7.12.1 Não deverá ser feita marca fora do campo reservado às respostas ou à assina-
tura, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o desem-
penho do candidato. 
7.12.2 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na Folha de Respos-
tas serão de inteira responsabilidade do candidato. 
7.12.3 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 
7.13 O candidato deverá comparecer ao local de realização das provas munido de 
caneta esferográfi ca de material transparente de tinta preta ou azul, além da documen-
tação indicada no item 7.9 deste Capítulo. 
7.13.1 O candidato deverá preencher os alvéolos, na Folha de Respostas da Prova 
Objetiva, com caneta esferográfi ca de material transparente e tinta preta ou azul. 
7.14 O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fi scal da sala o caderno de ques-
tões e a Folha de Respostas personalizada. 
7.15 Salvo em caso de candidato que tenha solicitado atendimento diferenciado para 
a realização das provas, a Prova Discursiva - Redação deverá ser feita pelo próprio 
candidato, à mão, em letra legível, com caneta esferográfi ca de material transparente 
de tinta preta ou azul, não sendo permitida a interferência e/ou participação de outras 
pessoas.
7.15.1 No caso de auxílio para transcrição das provas será designado um fi scal devi-
damente treinado para essa fi nalidade. 
7.15.2 Somente quando devidamente autorizado, o candidato deverá ditar todo o seu 
texto da Prova Discursiva ao fi scal, especifi cando oralmente, ou seja, soletrando a 
grafi a das palavras e todos os sinais gráfi cos de pontuação. 
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7.16 Durante a realização das Provas não será permitida qualquer consulta ou comu-
nicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos 
ou quaisquer anotações. 
7.17 O candidato deverá conferir os seus dados pessoais impressos nas Folhas de 
Respostas, em especial seu nome, número de inscrição, número do documento de 
identidade e opção de cargo. 
7.18 Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas defi ni-
das neste Edital ou a outras relativas ao Concurso, aos comunicados, às Instruções ao 
Candidato ou às Instruções constantes da prova, bem como o tratamento indevido e 
descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas. 
7.18.1 Por medida de segurança os candidatos deverão deixar as orelhas totalmente 
descobertas, à observação dos fi scais de sala, durante a realização das provas. 
7.18.2 Não será permitida a utilização de lápis, lapiseira, marca texto, borracha, boné, 
chapéu.
7.19 Será excluído do Concurso Público o candidato que: 
a) apresentar-se após o horário estabelecido, não se admitindo qualquer tolerância; 
b) apresentar-se em local diferente daquele constante na convocação ofi cial; 
c) não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado; 
d) não apresentar documento de identifi cação original e ofi cial que bem o identifi que;
e) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fi scal;
f) ausentar-se do local de provas antes de decorrida duas horas do seu início; 
g) fi zer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscri-
ção ou em qualquer outro meio, que não o autorizado pela Fundação Carlos Chagas 
no dia da aplicação das provas.
h) ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas, Caderno de Questões ou 
outros materiais não permitidos; 
i) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte; 
j) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas; 
k) não devolver integralmente o material recebido;
l) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro, 
anotação, impresso não permitido ou máquina calculadora ou similar; 
m) estiver portando e/ou fazendo uso de qualquer espécie de relógio e qualquer tipo de 
aparelho eletrônico ou de comunicação (telefone celular, notebook, tablets, smartpho-
nes ou outros equipamentos similares), bem como protetores auriculares e fones de 
ouvido, ainda que desligados e acondicionados em embalagem de segurança fornecida 
pela Fundação Carlos Chagas; 
n) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 
indevido;
o) recusar-se a transcrever a frase contida nas instruções da capa do caderno de ques-
tões para posterior exame grafotécnico. 
7.20 O candidato, ao ingressar no local de realização das provas, deverá manter des-
ligado qualquer aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, ainda que os sinais de 
alarme estejam nos modos de vibração e silencioso. 
7.20.1 Recomenda-se ao candidato, no dia da realização da prova, não levar quais-
quer dos aparelhos indicados nas alíneas “l” e “m” do item 7.19. Caso seja necessário 
o candidato portar algum desses aparelhos eletrônicos, estes deverão ser acondicio-
nados, no momento da identifi cação, em embalagem específi ca a ser fornecida pela 
Fundação Carlos Chagas exclusivamente para tal fi m, devendo a embalagem, lacrada, 
permanecer embaixo da mesa/carteira durante toda a aplicação da prova.
7.20.2 É aconselhável que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo 
que nenhum som seja emitido, inclusive do despertador caso esteja ativado, sob pena 
de exclusão do Concurso.
7.21 Será, também, excluído do Concurso, o candidato que estiver utilizando ou por-
tando em seu bolso os aparelhos eletrônicos indicados nas alíneas “l” e “m”, item 
7.19 deste Capítulo, após o procedimento estabelecido no item 7.20.1 deste Capítulo. 
7.22 Os demais pertences pessoais dos candidatos, tais como: bolsas, sacolas, bonés, 
chapéus, gorros ou similares, óculos escuros e protetores auriculares, serão acomo-
dados em local a ser indicado pelos fi scais de sala, onde deverão permanecer até o 
término da prova. 
7.22.1 A Fundação Carlos Chagas e a Prefeitura Municipal de Campinas não se res-
ponsabilizarão por perda ou extravio de documentos, objetos ou equipamentos ele-
trônicos ocorridos no local de realização das provas, nem por danos neles causados.
7.23 No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não constar 
nas listagens ofi ciais relativas aos locais de prova indicados no Cartão Informativo, 
a Fundação Carlos Chagas procederá à inclusão do candidato, desde que apresente o 
boleto bancário com comprovação de pagamento, mediante preenchimento de formu-
lário específi co. 
7.23.1 A inclusão de que trata o item 7.23 será realizada de forma condicional e será 
analisada pela Fundação Carlos Chagas, na fase do Julgamento das Provas Objetivas, 
com o intuito de verifi car a pertinência da referida inscrição. 
7.23.2 Constatada a improcedência da inscrição, essa será automaticamente cancelada 
e considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 
7.24 Durante a realização das provas, a Fundação Carlos Chagas poderá utilizar detec-
tor de metais, com a fi nalidade de impedir fraude. 
7.25 Distribuídos os Cadernos de Questões aos candidatos e, na hipótese de se verifi -
carem falhas de impressão, a Fundação Carlos Chagas tomará as providências neces-
sárias, antes do início da prova, para:
a) substituir os Cadernos de Questões defeituosos; 
b) em não havendo número sufi ciente de Cadernos para a devida substituição, pro-
cederá à leitura dos itens onde ocorreram falhas, usando, para tanto, um Caderno de 
Questões completo. 
7.25.1 Se a ocorrência for verifi cada após o início da prova, a Fundação Carlos Cha-
gas estabelecerá prazo para reposição do tempo usado para regularização do caderno. 
7.26 Haverá, em cada sala de prova, cartaz/marcador de tempo para que os candidatos 
possam acompanhar o tempo de prova. 
7.27 A inviolabilidade do sigilo das provas será comprovada no momento de romper-
-se o lacre das caixas de provas mediante termo formal e na presença de 3 (três) can-
didatos nos locais de realização das provas. 
7.28 Quando, após a prova, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, 
grafológico ou por investigação policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, 
sua prova será anulada e o candidato será automaticamente eliminado do Concurso. 
7.29 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação 
das provas em razão de afastamento do candidato da sala de prova. 
7.30 Em nenhuma hipótese será realizada qualquer prova fora do local, data e horário 
determinados.
7.31 Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais adquiridos, não 
serão fornecidos exemplares dos Cadernos de Questões a candidatos ou a instituições 
de direito público ou privado, mesmo após o encerramento do Concurso. O candidato 

deverá consultar o Cronograma Previsto (Anexo V), para tomar conhecimento da(s) 
data(s) prevista(s) para divulgação das questões das Provas Objetivas, dos gabaritos 
e/ou dos resultados. 
7.31.1 As questões das Provas Objetivas fi carão disponíveis no site www.concursos-
fcc.com.br até o último dia para interposição de recursos referentes ao Resultado das 
Provas Objetivas. 

 VIII - DO JULGAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS 

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

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

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

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

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

CARGOS
Nº DE CANDIDATOS 

HABILITADOS E MAIS 
BEM CLASSIFICADOS 

ATÉ A POSIÇÃO
PROFESSOR ADJUNTO I 300

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

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III – CIÊNCIAS 300
DIRETOR EDUCACIONAL 200

VICE-DIRETOR 300

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

 X - DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS PARA TODOS OS CARGOS 

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

CARGOS LIMITE ESTABELECIDO
AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 800
PROFESSOR ADJUNTO I 200 
PROFESSOR ADJUNTO II (TODAS AS DISCIPLINAS) 150 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III (CIÊNCIAS) 200 
DIRETOR EDUCACIONAL 150 
VICE-DIRETOR 150 

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

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

ALÍNEA TÍTULO
Nº MÁ-

XIMO DE 
TÍTULOS

VALOR UNI-
TÁRIO

VALOR 
MÁXIMO

A

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NO 
CARGO DE AGENTE DE ORGANIZAÇÃO 

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

10 (DEZ)

1,0 (UM) PONTO 
A CADA ANO 

TRABALHADO, 
CONFORME 

NORMAS DOS 
ITENS 10. 6 A 
10.10.6 DESTE 

CAPÍTULO.

10,0 (DEZ)

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 10,0 (DEZ)

10.6 Os candidatos ao cargo de Agente de Organização Escolar somente receberão a 
pontuação referente à experiência profi ssional de acordo com o tempo de serviço tra-
balhado (nas áreas públicas e/ou privadas) se atenderem todas as normas estabelecidas 
nos subitens 10.6.1 ao item 10.10.6 deste Capítulo.
10.6.1 A experiência profi ssional deverá ser relativa aos cargos de Agente de Organi-
zação Escolar e/ou Inspetor de Alunos.
10.6.2 Caso o candidato tenha experiência profi ssional em cargos e funções com atri-
buições correlatas a do cargo deste Concurso Público, porém com nomenclatura di-
ferente da especifi cada no subitem 10.6.1, ele poderá enviar a documentação, porém 
a pontuação somente será concedida se atender a todos os critérios estipulados neste 
Capítulo e se comprovadas a compatibilidade de atribuições e atividades desempe-
nhadas no empregador.
10.6.3 A documentação deve ser objetiva, de forma a comprovar, com clareza, a equi-
valência e compatibilidade, e deverá ser emitida pelo empregador (instituição públi-
ca ou privada), juntamente com os demais documentos expressos nos itens 10.10 a 
10.10.6 deste Capítulo.
10.6.4 Caberá exclusivamente à banca examinadora da Fundação Carlos Chagas ana-
lisar e verifi car se a documentação indica e descreve objetivamente, sem qualquer 
possibilidade de suposições, as atribuições do candidato, para que seja comprovado se 
as mesmas são ou não compatíveis com as do cargo de Agente de Organização Escolar 
da Prefeitura Municipal de Campinas. 
10.6.5 Poderá a Comissão Organizadora e/ou Fiscalizadora deste Concurso Público, 
em conjunto com os profi ssionais da Fundação Carlos Chagas, auditar os títulos rece-
bidos, para que sejam dirimidas eventuais dúvidas quanto ao seu conteúdo e validade.
10.7 Ainda que o candidato tenha experiência em um dos cargos descritos no item 
10.6.1, ele deverá apresentar a declaração do empregador, na qual sejam comprovadas 
as atividades desempenhadas, bem como a nomenclatura do cargo ocupado, além dos 
outros documentos, conforme estabelecido no item 10.10.
10.8 Caso os documentos enviados estejam de acordo com as normas estabelecidas 
neste Capítulo, será atribuído 1 (um) ponto por cada ano trabalhado ininterruptamente 
de forma efetiva no mesmo empregador, até o limite máximo de 10 (dez) pontos.
10.9 Somente serão analisados comprovantes dos últimos 10 (dez) anos, a contar até a 
data de entrega dos títulos (ou seja, relativos ao período de  08/07/2006 a 08/07/2016) .
10.10 Além das regras dispostas no item anterior, para concorrer à pontuação relativa 
à  Experiência Profissional , a documentação deverá ser a seguinte:
a)  Para experiência em Empresas Privadas : cópia autenticada da Carteira de Tra-
balho e Previdência Social (CTPS) - constando, obrigatoriamente, a folha de identifi -

cação com número e série, a folha com a foto do portador, a folha com a qualifi cação 
civil, a folha de contrato de trabalho e as folhas de alterações de salário que constem 
mudança de função,  acrescida  de declaração do empregador  que informe o período 
(com início e fi m) e a discriminação do serviço realizado, com a descrição do cargo e 
das atividades desenvolvidas;
b)  Para experiência em Cooperativas : cópia autenticada, por tabelionato, do estatuto 
social da cooperativa, acrescida de declaração informando sua condição de cooperado, 
o período (com início e fi m) e a discriminação do serviço realizado, com a descrição 
do cargo e das atividades desenvolvidas;
c)  Para experiência em Instituições Públicas : cópia autenticada de declaração, ou 
certidão de tempo de serviço, que informe o período (com início e fi m) e a discrimi-
nação do serviço realizado, com a descrição do cargo e das atividades desenvolvidas;
d)  Para experiência como Autônomo:  cópia autenticada de contrato de prestação de 
serviços, ou recibo de pagamento de autônomo (RPA), acrescido de declaração que 
informe o período (com início e fi m) e a discriminação do serviço realizado, com a 
descrição do cargo e das atividades desenvolvidas. 
e)  Para experiência no exterior:  cópia autenticada de declaração do órgão ou em-
presa, ou de certidão de tempo de serviço efetivamente exercido no exterior, traduzido 
para a Língua Portuguesa por tradutor juramentado, que informe o período (com início 
e fi m) e a discriminação do serviço realizado, com a descrição do cargo e das ativida-
des desenvolvidas.
10.10.1 Os períodos citados no item 10.10 (alíneas “a”, ‘b”, “c” e “d”) deverão conter 
claramente dia, mês e ano. 
10.10.2 A declaração de que trata a alínea “a” deverá apresentar, no mínimo, as se-
guintes informações: nome empresarial ou denominação social do emitente; endereço 
e telefones válidos; CNPJ e inscrição estadual; identifi cação completa do profi ssional 
benefi ciado; descrição do emprego exercido e principais atividades desenvolvidas; 
local e período (início e fi m) de realização das atividades; assinatura e identifi cação 
do emitente (nome completo legível, acompanhado de função), com reconhecimento 
de fi rma. 
10.10.3 A certidão a que diz respeito a alínea “c” deverá apresentar, no mínimo, as se-
guintes informações: designação do Órgão/Entidade da Administração Pública Direta, 
Autárquica ou Fundacional; endereço e telefones válidos; CNPJ; identifi cação com-
pleta do profi ssional; descrição do emprego público ou função exercida e principais 
atividades desenvolvidas; local e período (início e fi m) de realização das atividades; 
assinatura e identifi cação do emitente (nome completo legível/emprego público ou 
função e matrícula no Órgão).
10.10.4 Em caso de impossibilidade de emissão da documentação prevista no item 
10.10 (e suas alíneas) e subitem 10.10.2 exclusivamente por motivo de extinção da 
sociedade empresária e/ou da cooperativa, será admitida, para fi ns de análise da pon-
tuação: 
a) Para empregados celetistas de empresa privada e/ou de cooperativa, somente cópia 
autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) constando, obrigato-
riamente, a folha de identifi cação com número e série, a folha com a foto do portador, 
a folha com a qualifi cação civil, a folha de contrato de trabalho e as folhas de altera-
ções de salário que constem mudança de função, além de documentos que comprovem 
o exercício da profi ssão na empresa e/ou cooperativa extinta e demais documentos que 
atestem a extinção da empresa. Essa documentação, porém, será avaliada pela Funda-
ção Carlos Chagas, de forma a atestar sua validade, e poderá ser ou não considerada.
b) Para cooperados, cópia autenticada do estatuto social e do termo de extinção da 
cooperativa, expedido pelo Cartório de Registro Civil. 
10.10.5 Para efeito de cômputo de pontuação relativa ao tempo de experiência pro-
fi ssional, somente será considerado tempo de experiência no exercício da profi ssão/
emprego em anos completos, não sendo considerada mais de uma pontuação conco-
mitante no mesmo período.
10.10.6 Não será aceito qualquer tipo de estágio, bolsa de estudo ou monitoria para 
pontuação dos títulos e experiência profi ssional, bem como atuação como voluntário 
ou experiências em cargos da carreira do Magistério.
10.11 Orientações para a Prova de Títulos para os cargos de  Professores, Diretor 
Educacional e Vice-Diretor :

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

ALÍNEA TÍTULO Nº MÁXIMO 
DE TÍTULOS

VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
MÁXIMO

A

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

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

DAS RESOLUÇÕES DO CONSELHO 
NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CNE) À 

ÉPOCA DE REALIZAÇÃO DO CURSO.

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

B

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

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

HISTÓRICO ESCOLAR.(**)

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

1,5 (UM E 
MEIO)

C

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

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

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

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

2,5 (DOIS E 
MEIO)

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 5,0 (CINCO)

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

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

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

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

 XI - DA CLASSIFICAÇÃO 

11.1 A nota fi nal dos candidatos habilitados aos Cargos de  PROFESSOR ADJUNTO 
I, PROFESSOR ADJUNTO II (ARTES, EDUCAÇÃO FÍSICA, HISTÓRIA, IN-
GLÊS), PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III (CIÊNCIAS), DIRETOR 
EDUCACIONAL E VICE-DIRETOR  será igual ao somatório dos pontos obtido 

nas Provas Objetivas de Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específi cos, com a 
nota da Prova Discursiva-Redação, mais a pontuação obtida na Avaliação de Títulos, 
conforme critérios estabelecidos, respectivamente, nos capítulos VIII, IX e X, deste 
Edital. 
11.2 A nota fi nal dos candidatos habilitados ao Cargo de  Agente de Organização 
Escolar  será igual ao somatório dos pontos obtido nas provas Objetivas de Conhe-
cimentos Gerais e Conhecimentos Específi cos mais a pontuação obtida na Avaliação 
dos Títulos, conforme critérios estabelecidos, respectivamente, nos Capítulos VIII e 
X deste Edital. 
11.3 Os candidatos habilitados serão classifi cados em ordem decrescente da nota fi nal, 
em listas de classifi cação por Cargo, observadas as listas correspondentes à reserva de 
vagas dos candidatos com defi ciência. 
11.4 Na hipótese de igualdade de nota fi nal prevalecerá, após observância do Parágra-
fo Único do art. 27 da Lei nº 10.741/03 (Lei do Idoso), considerada, para esse fi m, a 
data limite de correção dos dados cadastrais estabelecida no item 7.7 do Capítulo VII 
deste Edital, sucessivamente, o candidato que tiver, para o cargo de: 
11.4.1  Agente de Organização Escolar :
a) maior pontuação na Prova de Títulos;
b) maior nota ponderada na prova de Conhecimentos Específi cos;
c) maior número de acertos em Língua Portuguesa da prova de Conhecimentos Gerais
11.4.2  Professores (Todas as disciplinas): 
a) maior nota ponderada na prova de Conhecimentos Específi cos;
b) maior número de acertos em Língua Portuguesa da prova de Conhecimentos Gerais.
c) maior número de acertos em Legislação Educacional/Atualidades da prova de Co-
nhecimentos Gerais; 
11.4.3  Diretor e Vice-Diretor: 
a) maior nota ponderada na prova de Conhecimentos Específi cos;
b) maior número de acertos em Legislação/Atualidades da prova de Conhecimentos 
Gerais;
c) maior número de acertos em Língua Portuguesa da prova de Conhecimentos Gerais.
11.4.5 Considerar-se-á, como critério de desempate, adicionalmente aos critérios esta-
belecidos para cada cargo, o candidato que tiver:
11.4.5.1 maior número de fi lhos dependentes (menores de 18 anos ou civilmente inca-
pazes ou relativamente capazes na forma do Código Civil):
11.4.5.2 maior idade, dentre aqueles que não estiverem enquadrados no item 11.4 
deste capítulo.
11.4.5.3 tiver exercido efetivamente a função de jurado, nos termos do art. 440 do 
Código de Processo Penal, no período compreendido entre a data de entrada em vigor 
da Lei nº 11.689/2008 e a data de término das inscrições para este concurso. 
11.4.6 Esse critério será aplicado de acordo com as informações preenchidas pelo 
candidato da fi cha de inscrição.
11.4.6.1 No Ato da posse, essas informações deverão ser comprovadas e, caso sejam 
consideradas inverídicas, o candidato será excluído do Concurso Público.
11.5 A publicação do resultado fi nal do Concurso será feita em duas listas, uma con-
tendo a classifi cação de todos os candidatos, incluída a dos candidatos com defi ciên-
cia, e a outra somente com a classifi cação destes últimos.
11.6 Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com 
defi ciência, estas serão preenchidas por candidato classifi cado na listagem geral, com 
rigorosa observância da ordem classifi catória.
11.7 A homologação e o Resultado Final serão divulgados no Diário Ofi cial Eletrônico 
Prefeitura Municipal de Campinas, bem como no  site  da Fundação Carlos Chagas 
(www.concursosfcc.com.br), conforme cronograma disponibilizado no Anexo V deste 
Edital.

 XII - DOS RECURSOS 

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

 XIII - DO PREENCHIMENTO DE VAGAS 

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

 XIV - DO EXAME MÉDICO PRÉ-ADMISSIONAL 

14.1 Após a homologação do Concurso Público e realização da reunião de preenchi-
mento de vagas, o candidato será submetido a exame médico pré- admissional, de 
caráter eliminatório, no qual será avaliada sua capacidade laborativa para o cargo a 
que se propõe.
14.2 O exame médico pré-admissional será agendado no dia da reunião de preenchi-
mento de vagas, com data e horário a ser defi nido pelo Departamento de Promoção à 
Saúde do Servidor (DPSS).
14.3 Os exames serão realizados sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de 
Recursos Humanos - Coordenadoria Setorial de Saúde e Segurança do Trabalho, ou 
por empresa contratada para este fi m, com critérios estabelecidos pelo Departamento 
de Promoção à Saúde do Servidor, da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, 
consistindo de:
14.3.1 Para o cargo de  Agente de Organização Escolar, Diretor Educacional e Vice-
-Diretor:  Exame Clínico.
14.3.2 Para os cargos de  Professores (todos)  Exame Clínico e Avaliação Vocal.
14.4A critério do médico de Saúde Ocupacional do Departamento de Promoção à Saú-
de do Servidor (DPSS), o candidato poderá ser submetido a exames complementares 
e/ou avaliações especializadas, sempre nos órgãos de saúde do município de Campi-
nas, ou clínicas indicadas pela Instituição, não sendo, nestes casos, emitido parecer de 
avaliação de imediato.
14.4.1 Os exames complementares e/ou avaliações especializadas deverão ser apre-
sentadas ao DPSS no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de 
solicitação, sob pena de exclusão do Concurso Público.
14.5 Para os fi ns a que se destina, só terá validade o Exame Médico Pré-Admissional 
executado pelos profi ssionais e nos locais indicados ao candidato.
14.5.1 Não será aceita qualquer avaliação que não as solicitadas pelo Departamento de 
Promoção à Saúde do Servidor.

14.6 O candidato deverá comparecer para o Exame Médico Pré-Admissional na data, 
horário e local determinados pelo Departamento de Promoção à Saúde do Servidor.
14.7 Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) será emitido com a conclusão de apto ou 
inapto para o cargo pretendido.
14.8 Serão considerados inaptos os candidatos que apresentarem alterações clínicas 
incompatíveis com o cargo pleiteado.
14.8.1 Será também considerado inapto o candidato que apresentar psicopatologias 
graves, patologias osteomusculares ou quaisquer outras patologias que impeçam o 
exercício da função, seja parcialmente ou integralmente e que possam ser agravadas 
pelo exercício da mesma. Os candidatos aos cargos de  Professores (todas as discipli-
nas)  que apresentarem qualquer patologia vocal também serão eliminados.
14.9 O candidato participante do Concurso Público, inscrito e confi rmado como pes-
soa com defi ciência pela Junta Médica Ofi cial da Prefeitura Municipal de Campinas, 
será submetido a Exame Médico Pré-Admissional, observando-se a natureza das atri-
buições do cargo, as condições de acessibilidade ao ambiente de trabalho, assim como 
a eventual necessidade da utilização de equipamentos ou acessos com a fi nalidade de 
verifi car a capacidade física e mental bem como a compatibilidade entre a sua defi ci-
ência e as atribuições do cargo almejado.
14.10 Será excluído do Concurso Público o candidato que:
a) não agendar o exame médico, conforme estabelecido no item 14.2 deste Capítulo;
b) for considerado inapto no Exame Médico Pré-Admissional;
c) não se apresentar ao Exame Médico Pré-Admissional no local e horário estabele-
cidos;
d) não der continuidade à avaliação, em caso de retorno solicitado;
e) não apresentar, no retorno, os exames complementares e/ou avaliações especializa-
das solicitadas, conforme prevê o item 14.4.1 deste Capítulo.

 XV - DA NOMEAÇÃO E POSSE 

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

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

Campinas, 21 de Março de 2016

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

secretaria municipal de educação; planejar, implementar e participar das atividades de 
articulação da escola com as famílias e com a comunidade; participar efetivamente da 
avaliação institucional proposta no projeto pedagógico da unidade educacional; parti-
cipar e acompanhar os processos de avaliação externa, com o objetivo de reavaliar e 
replanejar o seu trabalho a partir dos resultados obtidos. Executar atividades correlatas 
e outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua área 
de atuação, obedecendo à regulamentação da LDB, bem como normas e resoluções 
vigentes na Secretaria Municipal da Educação.

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

 AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 
 CONHECIMENTOS GERAIS 
  
 Língua Portuguesa 
Interpretação de texto. Ortografi a ofi cial. Acentuação gráfi ca. Pontuação. Classes de 
palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e con-
junção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: 
ativa e passiva. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Sinôni-
mos e antônimos. Sentido próprio e fi gurado das palavras.
 Matemática/Raciocínio Lógico 
Problemas e operações básicas com números inteiros e racionais. Identifi cação, inter-
pretação e análise de sequências e padrões básicos. Leitura, interpretação e registro de 
textos com informação em linguagem matemática. Problemas de proporcionalidade 
direta e inversa (regra de três simples). Problemas envolvendo porcentagem e no-
ções elementares de juros e descontos. Leitura, análise e interpretação de informações 
fornecidas em gráfi cos e tabelas. Média aritmética simples e ponderada. Diferentes 
unidades de medida: identifi cação, transformações, resolução de problemas. Noções 
elementares de contagem e probabilidade. Raciocínio lógico. Resolução de situação 
problema.
 Atualidades 
Matérias relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais ocorridos no Brasil, vei-
culadas nos últimos 12 (doze) meses anteriores à data de realização da prova, em 
meios de comunicação de massa, como jornais, rádios, internet e televisão. 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
  
Organização do trabalho nas unidades de educação de ensino fundamental. 
Ética e cidadania. Boas práticas de atendimento. Controle e movimento dos alunos nas 
imediações da escola. Atendimento e orientação aos alunos nos espaços e tempos es-
colares. Noções gerais de higiene. Prevenção de acidentes. Integração escola X famí-
lia e comunidade. Normas de segurança. Educação inclusiva. Combate à discrimina-
ção: de gênero, étnica, econômica, de credo. Trabalho em equipe. Relações humanas. 
Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do 
educador. Organização da escola centrada no processo de desenvolvimento do edu-
cando. Noções de Primeiros Socorros. Lei Federal 8.069/90 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA. Manual de Ética da Prefeitura Municipal de Campinas (acessível 
no endereço http://www.campinas.sp.gov.br/arquivos/manual_etica.pdf) 

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

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   

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

 PROFESSOR ADJUNTO II - ARTES 
Plano de ação pedagógica docente para o ensino da arte. Concepções de arte: ênfase 
nas diferenças entre arte como contemplação e arte como conhecimento. Concepções 
de arte e educação: experiências estéticas transformadoras. Relações com obras de 
arte populares e eruditas, contemplando as diversas formas de expressão artística exis-
tentes. O processo de construção de conhecimento e de ensino e aprendizagem na área 
de Arte, nas práticas escolares e nas relações com o cotidiano. Conhecimentos gerais 
sobre linguagens visuais, plásticas, musicais, corporais, literárias, cênicas e cinemato-
gráfi cas. Processos de criação em arte: relações com a autoria do discente às formas de 

elaboração artística. Arte, educação e formação de professores: o papel do professor 
na mediação da racionalidade estética. Eixos norteadores da Arte e suas relações de 
transversalidade e interdisciplinaridade com outras áreas de conhecimento. A Leitu-
ra, a contextualização e a produção como construção de conhecimento e de ensino e 
aprendizagem da arte. Valor da experiência, do dialogo, do pensar, da sensibilidade, 
da pesquisa, da imaginação da experimentação e da criação. Princípios e fundamentos 
da Cultura Corporal do Movimento. Relação entre arte, tempos e espaços na educação 
de crianças, jovens e adultos. Concepções de texto, de avaliação e registro do desem-
penho do aluno. A Educação e suas relações com o mundo do trabalho. Parâmetros 
Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental para o ensino de Arte. Diretrizes Cur-
riculares da Educação Básica para o Ensino Fundamental - Anos Iniciais: Um proces-
so contínuo de refl exão e ação - Município de Campinas. Diretrizes Curriculares da 
Educação Básica para o Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos - Anos 
Finais: Um processo contínuo de refl exão e ação - Município de Campinas. Diretrizes 
Curriculares da Educação Básica para a Educação de Jovens e Adultos Anos Finais: 
Um processo contínuo de refl exão e ação - Município de Campinas. Resolução CNE/
CEB 1/2000 - Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação e Jo-
vens e Adultos. Parecer MEC/CEB 11/2000 - O presente parecer se ocupa das Diretri-
zes da Educação de Jovens e Adultos. 

 PROFESSOR ADJUNTO II - EDUCAÇÃO FÍSICA 
O processo de construção do conhecimento e de ensino e aprendizagem na área de 
Educação Física, nas práticas escolares e suas relações com o cotidiano. O corpo e o 
movimento humano nas diferentes formas e modalidades da ginástica, da brincadeira, 
do esporte, da dança e da luta. As práticas corporais no contexto escolar. Princípios 
e fundamentos pedagógicos da Educação Física. A Educação Física e o processo de 
inclusão. Eixos norteadores de Educação Física e suas relações de transversalidade e 
interdisciplinaridade com outros componentes e áreas de conhecimento. A Educação 
Física no projeto político pedagógico: contexto do componente curricular. A gestuali-
dade e seus signifi cados: a Educação Física enquanto componente da área das Lingua-
gens. Metodologia do ensino da Educação Física. Conteúdos de ensino na Educação 
Física. Concepções de avaliação e registro do desempenho do aluno e sua especifi ci-
dade na Educação Física. Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental 
para o ensino de Educação Física. Diretrizes Curriculares da Educação Básica para 
o Ensino Fundamental - Anos Iniciais: Um processo contínuo de refl exão e ação - 
Município de Campinas. Diretrizes Curriculares da Educação Básica para o Ensino 
Fundamental e Educação de Jovens e Adultos - Anos Finais: Um processo contínuo de 
refl exão e ação - Município de Campinas. Diretrizes Curriculares da Educação Básica 
para a Educação de Jovens e Adultos Anos Finais: Um processo contínuo de refl exão 
e ação - Município de Campinas. Resolução CNE/CEB 1/2000 - Estabelece as Di-
retrizes Curriculares Nacionais para a Educação e Jovens e Adultos. Parecer MEC/
CEB 11/2000 - O presente parecer se ocupa das Diretrizes da Educação de Jovens e 
Adultos.

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

 PROFESSOR ADJUNTO II - INGLÊS 
Plano de ação pedagógica docente para o ensino da língua inglesa. O processo de 
construção de conhecimento e de ensino e aprendizagem na área de Língua Inglesa, 
nas práticas escolares e nas relações com o cotidiano. A língua estrangeira como dis-
curso. Conhecimento contextual: Interlocutores, lugar, tempo e objetivo do evento 
comunicativo. Conhecimento textual: descrição, explicação e argumentação. Gêneros 
textuais: notícias, anúncios/propagandas, publicidades, manuais, curriculum vitae, e-
-mails, músicas, poesias, literaturas e outros. A diversidade cultural e as relações étni-
co-raciais. Reconhecer marcas identitárias da cultura brasileira em sua multiplicidade, 
referenciadas com a cultura dos países falantes da língua inglesa. O papel da língua 
inglesa no currículo. Eixos norteadores da Língua Inglesa, suas relações de transver-
salidade e interdisciplinaridade com as outras áreas de conhecimento. Aspecto linguís-
tico/sistêmico: tempo verbal e palavras conectivas. Função social da língua: ambiente 
profi ssional, dar instruções, explicar conteúdo, artigos de jornais, palestras e comuni-
cação oral cotidiana. O multiletramento e a tecnologia no ensino da língua estrangeira. 
Concepções de texto, de avaliação e registro do desempenho do aluno. A Educação e 
suas relações com o mundo do trabalho. Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 
Fundamental para o ensino de Língua Estrangeira. Diretrizes Curriculares da Edu-
cação Básica para o Ensino Fundamental Anos Iniciais: Um processo contínuo de 
refl exão e ação - Município de Campinas. Diretrizes Curriculares da Educação Básica 
para o Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos - Anos Finais: Um pro-
cesso contínuo de refl exão e ação - Município de Campinas. Diretrizes Curriculares 
da Educação Básica para a Educação de Jovens e Adultos Anos Finais: Um processo 
contínuo de refl exão e ação - Município de Campinas. Resolução CNE/CEB 1/2000 - 
Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação e Jovens e Adultos. 
Parecer MEC/CEB 11/2000 - O presente parecer se ocupa das Diretrizes da Educação 
de Jovens e Adultos.
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 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III - CIÊNCIAS 
O processo de construção do conhecimento científi co pela criança. Ensino de Ciên-
cias: evolução e contextualização na sociedade brasileira. A construção do conheci-
mento científi co na escola. O ensino de Ciências e as questões sociais: meio ambiente, 
degradação ambiental, ecossistemas. A questão ambiental e sua abordagem no ensino 
fundamental (concepções de educação ambiental). Relação entre os seres vivos e o 
ambiente: o homem e a sua ação sobre o ambiente. Aulas práticas e atividades lú-
dicas no ensino de ciências. Projetos Interdisciplinares; temas transversais.; princí-
pios básicos que regem as funções vitais dos seres vivos; relação entre estruturas e 
funções dos sistemas e suas adaptações ao meio; caracterização dos grandes grupos 
animais e vegetais. Saúde em perspectiva interdisciplinar. O corpo humano como um 
todo em equilíbrio: orientação sexual com suporte na pedagogia educacional, méto-
dos contraceptivos, desequilíbrios: endemias, drogas e prevenção ao uso indevido de 
drogas, prevenção às doenças sexualmente transmissíveis (DST), desnutrição. Saúde 
em perspectiva interdisciplinar: a saúde preventiva e curativa; saúde individual e co-
letiva; mudanças de hábito e comportamento. Continuidade das espécies: evolução; 
reprodução, hereditariedade. Fundamentos teóricos da Química: conceitos, lei, rela-
ções e princípios básicos; interações e transformações químicas. Fundamentos teóri-
cos da Física: conceitos, leis, relações e princípios básicos. Parâmetros Curriculares 
Nacionais. Diretrizes Curriculares da Educação Básica para o Ensino Fundamental 
e Educação de Jovens e Adultos - Anos Finais: Um processo contínuo de refl exão e 
ação - Município de Campinas.

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

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

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

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

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

NOME: _________________________________________________________________________________
Nº INSCRIÇÃO: 
______________________________ RG: ________________________________________

CARGO:
_____________________________________________________________________________

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

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

DATA DO COMPROVANTE 1: ______/______/______

DATA DO COMPROVANTE 2: ______/______/______

DATA DO COMPROVANTE 3: ______/______/______

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

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

DATA: ______/______/______

ASSINATURA

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

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

ANEXO V
CRONOGRAMA PREVISTO

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

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

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

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

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

18/04/2016

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

18/04/2016 A 
25/04/2016

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

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

03/05/2016

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

24/05/2016
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EVENTOS – CONCURSO PÚBLICO 03/2016 (EDUCAÇÃO) DATAS
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS E DIS-
CURSIVA-REDAÇÃO, DO RESULTADO DOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA A 
APLICAÇÃO DE PROVA E CONTRA OS GABARITOS E EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PARA A APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS 

04/07/2016

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

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

04/07/2016 A 
06/07/2016

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

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

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

31/08/2016

HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO. 06/09/2016
 

 Campinas, 21 de março de 2016 
 MARIONALDO FERNANDES MACIEL 

 Secretário Muncipal de Recursos Humanos    

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

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

 I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

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

 II - DO CARGO  

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

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

CÓDIGO 
DE OPÇÃO CARGO

ESCOLARIDADE/PRÉ-
-REQUISITOS

(A SEREM COMPROVADOS 
NO ATO DA POSSE)

VAGAS
SALÁRIO 
MENSAL

R$ 

JORNADA 
SEMANAL DE 
TRABALHO

95071

CONDUTOR 
DE VEÍCULOS 
E MÁQUINAS 

(EMPILHA-
DEIRA)

ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO + HABILI-

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

ATIVIDADE REMUNERADA”, 
CONFORME RESOLUÇÃO 
DO CONTRAN. POSSUIR 

CERTIFICADO DE CURSO DE 
OPERADOR DE EMPILHA-

DEIRA.

2 1.877,42 36 HORAS

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

CÓDI-
GO DE 
OPÇÃO

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

DOS NO ATO DA POSSE)
VAGAS

SALÁRIO 
MENSAL

R$ 

JORNADA 
SEMANAL DE 
TRABALHO

95330 ASSISTENTE 
SOCIAL

BACHAREL EM SERVIÇO 
SOCIAL + REGISTRO PROFIS-

SIONAL NO CONSELHO DE 
CLASSE DA CATEGORIA

5 4.949,65 30 HORAS

95498
ENGENHEI-
RO - MECÂ-

NICA

BACHAREL EM ENGENHARIA 
MECÂNICA + REGISTRO PRO-

FISSIONAL NO CONSELHO
DA CATEGORIA

1 6.229,74 (*) 36 HORAS

CÓDI-
GO DE 
OPÇÃO

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

DOS NO ATO DA POSSE)
VAGAS

SALÁRIO 
MENSAL

R$ 

JORNADA 
SEMANAL DE 
TRABALHO

95413
ESPECIALIS-
TA EM MEIO 
AMBIENTE 

(ECOLOGIA)

BACHAREL EM ECOLOGIA + 
REGISTRO PROFISSIONAL NO 
CONSELHO DA CATEGORIA, 

SE HOUVER
1 4.949,65 36 HORAS

94270 FONOAUDI-
ÓLOGO

GRADUAÇÃO EM FONOAU-
DIOLOGIA + REGISTRO PRO-

FISSIONAL NO CONSELHO DE 
CLASSE DA CATEGORIA.

5 4.949,65 36 HORAS

94310
TERAPEUTA 
OCUPACIO-

NAL

GRADUAÇÃO EM TERAPIA 
OCUPACIONAL + REGIS-
TRO PROFISSIONAL NO 

CONSELHO DE CLASSE DA 
CATEGORIA.

7 4.124,68 30 HORAS

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

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

2.2 Não haverá a reserva legal de vagas para defi cientes, uma vez que o número de va-
gas previstas por cargo não comporta o percentual exigido, nos termos do que dispõe a 
legislação. No entanto, caso surjam mais vagas durante o prazo de validade deste Con-
curso Público, os candidatos com defi ciência, que tiverem indicado esta condição no 
momento da inscrição, poderão ser convocados de acordo com a legislação pertinente.
2.3 O horário de trabalho será defi nido por ocasião da reunião de preenchimento de 
vagas, de acordo com a exclusiva necessidade da Administração Pública.
2.4 Para fi ns de comprovação dos pré-requisitos exigidos nas tabelas deste Capítulo, 
o candidato deverá apresentar, no ato da posse, os documentos listados no Anexo IV 
deste Edital, fi cando excluído do Concurso Público aquele que não os apresentar.
2.5 Após a nomeação, o servidor estará sujeito ao cumprimento do estágio probatório, 
pelo período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual será apurada compatibilidade 
do perfi l do servidor com as atribuições do cargo no qual foi admitido, sua adequação, 
efi ciência, adaptação às funções a serem exercidas, podendo ser exonerado caso não 
preencha as condições exigidas para o exercício do cargo público, conforme §4º do 
Artigo 41 da Constituição Federal, Artigo 15 da Lei Municipal nº 1.399/55 e Decreto 
Municipal nº 15.514/06.
2.6 Não será permitido acúmulo de cargo, emprego ou função pública, conforme de-
termina a Constituição Federal, exceto nos casos previstos nos termos dos incisos 
XVI, XVII e §10 do Artigo 37 da Constituição Federal.
2.6.1De acordo com o inciso XVII do mesmo artigo, o acúmulo estende-se a cargos, 
empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades 
de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamen-
te, pelo poder público, mesmo que não seja no regime estatutário, incluindo ainda, 
aposentadorias e pensões recebidas de órgãos públicos. 
2.6.2Nos casos em que houver exceção e o acúmulo for considerado legal, de acordo 
com o estabelecido nos incisos XVI e XVII do art. 37 da Constituição Federal, a so-
matória das duas jornadas de trabalho não poderá ultrapassar o total de 64 (sessenta e 
quatro) horas semanais, conforme estabelece a legislação municipal. 
2.6.3 A inobservância das disposições referentes a acúmulo importará responsabili-
dade administrativa do servidor, o que poderá ocasionar, inclusive, sua demissão de 
ambos os cargos após o devido processo administrativo disciplinar.

III - DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NOS CARGOS

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

IV - DAS INSCRIÇÕES

4.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação das normas e con-
dições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconheci-
mento.
4.1.1 Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido 
de recolher o valor de inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requi-
sitos e condições exigidos para o Concurso.
4.2 As inscrições para o Concurso serão realizadas, exclusivamente pela Internet, no 
período das 10 horas do dia 23/03/2016 às 14 horas do dia 25/04/2016 (horário de 
Brasília), de acordo com o item 4.3 deste Capítulo. 
4.3 Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.con-
cursosfcc.com.br durante o período das inscrições e, por meio dos  links  referentes ao 
Concurso Público, efetuar sua inscrição conforme os procedimentos estabelecidos a 
seguir:
4.3.1 Ler e aceitar o Requerimento de Inscrição, preencher o Formulário de Inscrição 
e transmitir os dados pela Internet.
4.3.2 Efetuar o pagamento da importância referente à inscrição por meio de boleto 
bancário, de acordo com as instruções constantes no endereço eletrônico da página de 
inscrições, até a data limite de pagamento (25/04/2016):
a) Para o cargo de Condutor de Veículos e Máquinas (Empilhadeira): R$ 40,00 (qua-
renta reais)
b) Para os demais cargos: R$ 98,00 (noventa e oito reais).
4.3.2.1 O boleto bancário, disponível no endereço eletrônico www.concursosfcc.com.
br, deverá ser impresso para o pagamento do valor da inscrição, após conclusão do 
preenchimento do Formulário de Inscrição via Internet, em qualquer banco do sistema 
de compensação bancária.
4.3.2.2 O pagamento do valor da inscrição poderá ser efetuado em dinheiro ou cheque 
do próprio candidato. 
4.3.2.2.1 O pagamento efetuado por meio de cheque somente será considerado quitado 
após a respectiva compensação.
4.3.2.2.2 Em caso de devolução do cheque, qualquer que seja o motivo, considerar-se-
-á automaticamente sem efeito a inscrição.
4.3.2.3 Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias 
na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipada-
mente.
4.3.3 A partir de 30/03/2016 o candidato deverá conferir, no endereço eletrônico da 
Fundação Carlos Chagas, se os dados da inscrição foram recebidos e o valor da ins-
crição foi pago. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com o Ser-
viço de Atendimento ao Candidato - SAC da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone 
(0XX11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, úteis, das 10 às 16 horas (horário de 
Brasília), para verifi car o ocorrido.
4.3.4 As inscrições somente serão confi rmadas após a comprovação do pagamento do 
valor da inscrição.
4.3.5 Serão canceladas as inscrições com pagamento efetuado por um valor menor do 
que o estabelecido e as solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados 
após a data de encerramento das inscrições.
4.3.6 Não será aceito pedido de devolução do valor da inscrição, ainda que superior 
ou em duplicidade.
4.3.7 O candidato inscrito não deverá enviar cópia do documento de identidade, sendo 
de sua exclusiva responsabilidade a informação dos dados cadastrais no ato de inscri-
ção, sob as penas da lei.
4.3.8 A Fundação Carlos Chagas e a Prefeitura Municipal de Campinas não se res-
ponsabilizam por solicitações de inscrição não recebidas por motivo de ordem técnica 
dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comuni-
cação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
4.3.9 O descumprimento das instruções para inscrição implicará sua não efetivação.
4.4 Ao inscrever-se o candidato deverá indicar no Formulário de Inscrição o código 
de opção de Cargo conforme tabela constante do Capítulo II deste Edital e da barra de 
opções do Formulário de Inscrição.
4.5 Ao inscrever-se no Concurso é recomendado ao candidato observar atentamente 
as informações sobre a aplicação das provas (Capítulo VII, item 7.1 e subitens) uma 
vez que só poderá concorrer a um cargo por período de aplicação das provas, consi-
derando que nesta mesma data estão previstas aplicações de provas para outros cargos 
da Prefeitura de Campinas.
4.5.1 O candidato que efetivar mais de uma inscrição por período de aplicação das 
provas terá confi rmada apenas a última inscrição, sendo as demais canceladas. Não 
sendo possível identifi car a última inscrição efetivada, todas poderão ser canceladas.
4.5.2 O cancelamento das inscrições observará os seguintes critérios:
a) as datas em que forem efetivados os pagamentos dos boletos bancários;
b) em se tratando de mesma data de pagamento, será considerada a inscrição relativa 
ao último pedido registrado.
4.6 Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento do 
Formulário de Inscrição.
4.6.1 As informações prestadas no Formulário de Inscrição serão de inteira responsa-
bilidade do candidato, reservando-se à Prefeitura Municipal de Campinas e à Funda-
ção Carlos Chagas o direito de excluir do Concurso Público aquele que não preencher 
o documento ofi cial de forma completa e correta e/ou fornecer dados inverídicos ou 
falsos.
4.7 Efetivada a inscrição não serão aceitos pedidos para alteração de opção de cargo, 
bem como não haverá, em hipótese alguma, devolução da importância paga. 
4.8 Não serão aceitos pedidos de isenção do pagamento do valor da inscrição, com 
exceção ao cidadão amparado pela Lei Municipal nº 13.550/09 (Doador de sangue).
4.9 Para ter direito à isenção, o candidato deverá comprovar a doação de sangue, que 
não poderá ser inferior a 3 (três) vezes em um período de 18 (dezoito) meses a contar 
da data do término do requerimento de isenção do pagamento da inscrição, realizada 
em órgão ofi cial ou entidade credenciada pela União, pelo Estado ou por Município. 
O candidato deverá encaminhar via Sedex ou Aviso de Recebimento - AR, à Fundação 
Carlos Chagas (A/C Coordenação de Execução de Projetos - Ref.: Isenção do Paga-
mento do Valor de Inscrição/PMCampinas-SP) - Av. Prof. Francisco Morato, 1565, 
Jardim Guedala - São Paulo - SP - CEP 05513-900), até 30/03/2016:
a) Formulário (Anexo III) corretamente preenchido e assinado;
b) Cópias autenticadas de, no mínimo, 03 (três) comprovantes de doação de sangue 

(sem rasuras ou emendas), sendo uma cópia de cada comprovante, datadas no período 
de 18 (dezoito) meses antecedentes à data limite para inscrição como isento, ou seja, 
relativas ao período de 30/09/2014 a 30/03/2016.
4.10 O requerimento de Isenção do pagamento de que trata o item anterior somente 
será realizado via  internet , no período das 10h do dia 23/03/2016 às 23h59 do dia 
30/03/2016 (horário de Brasília), na forma do item 4.3 deste Capítulo. 
4.11 Não serão consideradas as cópias não autenticadas, bem como os documentos 
encaminhados via fac-símile (fax), via Correio Eletrônico ou por outro meio que não 
o estabelecido neste Edital. 
4.12 Os documentos encaminhados para análise do pedido de Inscrição Isenta do Va-
lor do Pagamento terão validade somente para este Concurso e não serão devolvidos.
4.13 As informações prestadas no requerimento de inscrição isenta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afi r-
mativas.
4.14 Expirado o período de postagem dos documentos, não serão aceitos pedidos de 
inclusão de documentos, sob qualquer hipótese ou alegação.
4.15 Os pedidos de isenção do pagamento do valor da inscrição serão analisados e 
julgados pela Fundação Carlos Chagas.
4.16 Não será concedida isenção ao candidato que:
a) deixar de efetuar o requerimento de inscrição pela Internet;
b) omitir informações ou estas forem consideradas inverídicas.
4.17 Declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, 
ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 10 do Decreto Federal nº 83.936, de 6 
de setembro de 1979. 
4.17.1 A qualquer tempo poderão ser realizadas diligências relativas à situação decla-
rada pelo candidato, deferindo ou não seu pedido. 
4.18 A partir do dia 06/04/2016, o candidato deverá verifi car no endereço eletrônico 
da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) os resultados da análise dos 
requerimentos de isenção do pagamento da inscrição, observados os motivos de in-
deferimento.
4.19 O candidato que tiver seu requerimento de isenção de pagamento do valor da 
inscrição deferido terá sua inscrição validada, não gerando boleto para pagamento de 
inscrição. 
4.20 O candidato que tiver seu requerimento de isenção de pagamento do valor da 
inscrição indeferido poderá apresentar recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis após a 
divulgação no  site  da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br). 
4.20.1 Após a análise dos recursos será divulgada no Diário Ofi cial do Município 
(www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial) e no  site  da Fundação Carlos Chagas  (www.
concursosfcc.com.br) a relação dos requerimentos deferidos e indeferidos. 
4.21 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção do valor de inscrição inde-
feridos e que queiram participar do certame deverão efetuar sua inscrição no  site  da 
Fundação Carlos Chagas e efetuar o pagamento até a data limite de 25/04/2016, de 
acordo com o item 4.3 deste capítulo.
4.22 O candidato que desejar solicitar isenção de pagamento para mais de uma opção 
de cargo deverá observar o estabelecido no item 4.5 deste Capítulo e subitens, preen-
cher o Requerimento de Inscrição com isenção de pagamento via  Internet  e imprimir 
o comprovante de solicitação de inscrição com isenção de pagamento de cada uma 
das opções.
4.23 O candidato que efetivar mais de uma inscrição isenta de pagamento para o mes-
mo período de aplicação das provas, terá validada a última inscrição efetivada, de 
acordo com o número do documento gerado no ato da inscrição.
4.24 A Prefeitura Municipal de Campinas e a Fundação Carlos Chagas eximem-se das 
despesas com viagens e estada dos candidatos para prestar as provas do Concurso.
4.25 Não serão aceitos pagamentos por depósito em conta bancária, via postal, fac-
-símile (fax), transferência ou depósito em conta corrente, DOC, ordem de pagamento, 
condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não as especifi cadas 
neste Edital.
4.26 O candidato que necessitar de condição especial para realização da prova deverá 
solicitá-la até o término das inscrições, 25/04/2016, via Sedex ou Aviso de Recebi-
mento (AR), à Fundação Carlos Chagas (Coordenação de Execução de Projetos - Ref.: 
Solicitação/PMCampinas - Av. Prof. Francisco Morato, 1565, Jardim Guedala - São 
Paulo - SP - CEP 05513-900).
4.27 O candidato deverá encaminhar, em anexo, o Laudo Médico (original ou cópia 
autenticada) atualizado que justifi que o atendimento especial solicitado, atentando-se, 
sobretudo, às normas estipuladas no item 5.5.2 do Capítulo V deste Edital.
4.28 O candidato que não o fi zer até o término das inscrições, considerando, para este 
efeito, a data da postagem, seja qual for o motivo alegado, poderá não ter a condição 
especial atendida. 
4.29 O atendimento às condições solicitadas fi cará sujeito à análise de viabilidade e 
razoabilidade do pedido.
4.30 A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização das provas 
poderá fazê-lo em sala reservada, desde que o requeira, observando os procedimentos 
a seguir:
4.30.1 Encaminhar sua solicitação, até o término das inscrições, 25/04/2016, via Se-
dex ou Aviso de Recebimento (AR), à Fundação Carlos Chagas (Coordenação de Exe-
cução de Projetos - Ref.: Solicitação/PMCampinas - Av. Prof. Francisco Morato, 1565, 
Jardim Guedala, São Paulo - SP - CEP 05513-900).
4.30.2 Durante o período de realização de prova, a criança fi cará em ambiente reser-
vado acompanhada de apenas adulto responsável por sua guarda (familiar ou terceiro) 
indicado pela candidata. Não será permitida a presença, no colégio, de criança “não 
lactente”.
4.30.3 Nos horários previstos para amamentação, a lactante poderá ausentar-se tempo-
rariamente da sala de prova, acompanhada de uma fi scal.
4.30.4 Na sala reservada para amamentação fi carão somente a candidata lactante, a 
criança e uma fi scal, sendo vedada a permanência quaisquer outras pessoas.
4.30.5 Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
4.30.6 A Fundação Carlos Chagas não se responsabilizará pela guarda da criança.
4.30.6.1 A candidata lactante que não levar acompanhante adulto para a guarda da 
criança fi cará impossibilitada de realizar as provas.
4.31 O acompanhante responsável pela criança submeter-se-á às normas e orientações 
da equipe de fi scalização, inclusive no tocante ao uso de equipamento eletrônico e 
celular.
4.31.1 Não serão aceitas as solicitações de inscrições que não atenderem rigorosamen-
te ao estabelecido neste Edital.

V. DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

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

Concurso. 
5.8 O candidato com defi ciência deverá declarar, no ato da inscrição, se deseja concor-
rer às vagas reservadas à pessoa com defi ciência.
5.8.1 O candidato com defi ciência que desejar concorrer às vagas reservadas a pessoas 
com defi ciência deverá encaminhar Laudo Médico, de acordo com o item 5.5 deste 
Capítulo. 
5.9 O candidato que estiver concorrendo às vagas reservadas às pessoas com defi ci-
ência, se habilitado, terá seu nome publicado em lista específi ca e fi gurará também na 
lista de classifi cação geral, caso obtenha pontuação/classifi cação necessária.
5.10 O candidato com defi ciência aprovado no Concurso de que trata este Edital, será 
convocado, logo após a homologação do concurso, à avaliação a ser realizada pela 
Junta Médica Ofi cial da Prefeitura Municipal de Campinas, conforme artigo 14, inciso 
II do Decreto Municipal nº17.962, de 13 de maio de 2013. Caberá à Junta Médica emi-
tir parecer terminativo sobre a condição de existência de defi ciência e verifi cará se esta 
se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos, do Decreto Federal nº 3.298/1999 
e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça - STJ e no Decreto 
Federal nº 8.368/2014, observadas as seguintes disposições: 
5.10.1 Para a avaliação, o candidato com defi ciência deverá apresentar documento de 
identidade original e Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo 
de até 12 (doze) meses anteriores à referida avaliação, atestando a espécie e o grau 
ou nível de defi ciência, com expressa referência ao código correspondente da Classi-
fi cação Internacional de Doenças - CID, a provável causa da defi ciência, contendo a 
assinatura e o carimbo do número do CRM do médico responsável por sua emissão, 
bem como apresentar os exames necessários para comprovação da defi ciência declara-
da. Caso o candidato resida em Campinas/SP, o Laudo Médico poderá ser substituído 
pelo cartão Bem Acessível, desde que este esteja dentro do período de sua validade.
5.10.2 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justifi car 
o atraso ou a ausência do candidato com defi ciência à avaliação de que trata o item 
5.10. Caso o candidato não compareça, ele fi cará classifi cado apenas na listagem geral 
de aprovados.
5.10.3 Será eliminado da lista de candidatos com defi ciência aquele cuja defi ciência 
assinalada no Formulário de Inscrição não for constatada na forma do artigo 4º e 
seus incisos, do Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas alterações, na Súmula 377 do 
Superior Tribunal de Justiça - STJ, ou no Decreto Federal nº 8.368/2014, devendo o 
candidato permanecer apenas na lista de classifi cação geral, desde que tenha obtido 
classifi cação nos termos deste Edital.
5.10.4 O candidato será eliminado do certame, na hipótese de não ter sido classifi cado 
conforme o estabelecido neste Edital. 
5.11 A Prefeitura Municipal de Campinas exime-se das despesas com viagens e estada 
dos candidatos convocados para a avaliação de que trata o item 5.10.
5.12 A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, 
implicará a perda do direito à nomeação para as vagas reservadas às pessoas com 
defi ciência.
5.13 Será exonerado o candidato com defi ciência que, no decorrer do estágio proba-
tório, tiver verifi cada a incompatibilidade de sua defi ciência com as atribuições do 
cargo.
5.14 O laudo médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público 
e não será devolvido. 
5.15 Após a investidura do candidato no cargo para o qual foi aprovado, a defi ciência 
não poderá ser arguida para justifi car a concessão de readaptação, licença por motivo 
de saúde ou aposentadoria por invalidez. 
5.16 Após a reunião de preenchimento de vagas, o candidato com defi ciência realizará, 
como os demais candidatos, o exame médico admissional, que avaliará sua capacidade 
laborativa para o desempenho das atribuições do cargo em que foi aprovado.
5.17 A Prefeitura Municipal de Campinas reserva-se no direito de indicar o local de 
trabalho ao candidato, ou ainda, de remanejar o servidor após sua nomeação, para 
outra unidade de trabalho, caso o local inicial não possua condições de acessibilidade 
adequadas à sua defi ciência.
5.18 O eventual remanejamento citado no subitem anterior não alterará as atribuições 
específi cas do cargo, devendo estas ser cumpridas em sua integralidade.

VI - DAS PROVAS

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

CARGOS PROVAS
Nº DE 
QUES-
TÕES

PESO
DURA-

ÇÃO DA 
PROVA

CONDUTOR 
DE VEÍCULOS 
E MÁQUINAS 

(EMPILHADEI-
RA)

OBJETI-
VAS

CONHECIMENTOS GERAIS 
LÍNGUA PORTUGUESA 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO 
LÓGICO

LEGISLAÇÃO/ATUALIDADES

10
10
05

1
3H

CONHECIMENTOS ESPECÍ-
FICOS 25 2

PROVA 
PRÁTICA

CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO CAPÍTULO IX DESTE 
EDITAL.

ASSISTENTE 
SOCIAL

OBJETI-
VAS

CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA 

LEGISLAÇÃO / ATUALIDADES
15
10 1

4H
CONHECIMENTOS ESPECÍ-

FICOS 35 2

AVALIA-
ÇÃO DE 
TÍTULOS

CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO CAPÍTULO X DESTE 
EDITAL.

ENGENHEIRO - 
MECÂNICA

OBJETI-
VAS

CONHECIMENTOS GERAIS 
LÍNGUA PORTUGUESA 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO 
LÓGICO

LEGISLAÇÃO/ATUALIDADES

10
15
05

1
4H

CONHECIMENTOS ESPECÍ-
FICOS 30 2

ESPECIALIS-
TA EM MEIO 
AMBIENTE 

(ECOLOGIA)
OBJETIVA

CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA 

LEGISLAÇÃO / ATUALIDADES
10
25

1
4H 

CONHECIMENTOS ESPECÍ-
FICOS 25 2
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CARGOS PROVAS
Nº DE 
QUES-
TÕES

PESO
DURA-

ÇÃO DA 
PROVA

FONOAUDIÓ-
LOGO

OBJETI-
VAS

CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA 

POLÍTICAS DE SAÚDE/ ATU-
ALIDADES

10
15

1
4H

CONHECIMENTOS ESPECÍ-
FICOS 35 2

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL

OBJETI-
VAS

CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA 

POLÍTICAS DE SAÚDE / ATU-
ALIDADES

10
15 1

4H 

CONHECIMENTOS ESPECÍ-
FICOS 35 2

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

7.1 A aplicação das Provas Objetivas para os cargos de Nível Fundamental e Superior 
está prevista para o dia 22/05/2016, na Cidade de Campinas/SP, no período da tarde.
7.2 Considerando que nesta mesma data estão previstas aplicações de provas para ou-
tros cargos da Prefeitura de Campinas, caso o número de candidatos inscritos exceda 
a oferta de lugares adequados existentes nos colégios localizados na Cidade de Cam-
pinas/SP, a Fundação Carlos Chagas poderá alocá-los em cidades próximas à determi-
nada para aplicação das provas, não assumindo qualquer responsabilidade quanto ao 
transporte e alojamento desses candidatos.
7.2.1 A aplicação das provas na data prevista dependerá da disponibilidade de locais 
adequados à sua realização.
7.3 A confi rmação da data e as informações sobre horários para a realização das provas 
serão divulgadas oportunamente por meio de Edital de Convocação para Provas, a ser 
publicado no Diário Ofi cial do Município e no site da Fundação Carlos Chagas: www.
concursosfcc.com.br.
7.4 Como complemento ao Diário Ofi cial, o candidato receberá Cartão Informativo 
por e-mail (a ser enviado pela Fundação Carlos Chagas) no endereço eletrônico infor-
mado no ato da inscrição. No referido Cartão, serão indicados a data, os horários e os 
locais de realização das provas, sendo de exclusiva responsabilidade do Candidato a 
manutenção e atualização de seu endereço eletrônico.
7.4.1 Não serão encaminhados Cartões Informativos de candidatos cujo endereço ele-
trônico informado no Formulário de Inscrição esteja incompleto ou incorreto.
7.4.2 A Fundação Carlos Chagas e a Prefeitura Municipal de Campinas não se respon-
sabilizam por informações de email incorretas, incompletas ou por falha na entrega de 
mensagens eletrônicas causada por endereço eletrônico incorreto ou por problemas no 
provedor de acesso do candidato tais como: caixa de correio eletrônico cheia, fi ltros 
anti-spam, eventuais truncamentos ou qualquer outro problema de ordem técnica, sen-
do aconselhável sempre consultar o site da Fundação Carlos Chagas para verifi car as 
informações que lhe são pertinentes. 
7.4.2.1 A comunicação feita por intermédio de e-mail é meramente informativa. O 
candidato deverá acompanhar as publicações conforme defi nição do item 7.3. O envio 
de comunicação pessoal dirigida ao candidato, ainda que extraviada ou por qualquer 
motivo não recebida, não desobriga o candidato do dever de consultar o Edital de Con-
vocação para Provas, publicado no Diário Ofi cial do Município e no site da Fundação 
Carlos Chagas. 
7.5 O candidato que não receber o Cartão Informativo até o 3º (terceiro) dia que an-
tecede a aplicação das provas ou em havendo dúvidas quanto ao local, data e horário 
de realização das provas, deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao 
Candidato - SAC da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone (0XX11) 3723-4388, de 
segunda a sexta-feira, úteis, das 10 às 16 horas (horário de Brasília), ou consultar o site 
da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br).
7.6 Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva data, local e 
horário constantes no Edital de Convocação para a realização das respectivas Provas, 
no site da Fundação Carlos Chagas e no Cartão Informativo. 
7.7 Os eventuais erros de digitação verifi cados no Cartão Informativo enviado ao can-
didato ou erros observados nos documentos impressos entregues ao candidato no dia 
da realização das provas, quanto a nome, número de documento de identidade, sexo, 
data de nascimento, endereço e critério de desempate, deverão ser corrigidos por meio 
do site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), de acordo com as 
instruções constantes da página do Concurso, até o terceiro dia útil após a aplicação 
das Provas Objetivas e Discursivas. 
7.7.1 O link para correção de cadastro será disponibilizado no primeiro dia útil após 
a aplicação das provas. 
7.7.2 O candidato que não solicitar as correções dos dados pessoais nos termos do item 
7.7 deverá arcar, exclusivamente, com as consequências advindas de sua omissão. 
7.8 Caso haja inexatidão na informação relativa ao cargo e/ou à opção por concorrer 
às vagas reservadas às pessoas com defi ciência, o candidato deverá entrar em contato 
com o Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC da Fundação Carlos Chagas com, 
no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da data de realização das pro-
vas, pelo telefone (0XX11) 3723-4388 de segunda a sexta-feira, úteis, das 10 às 16 
horas, horário de Brasília.
7.8.1 Não será admitida troca de opção de cargo.
7.8.2 O candidato que não entrar em contato com o SAC no prazo mencionado será o 
exclusivo responsável pelas consequências advindas de sua omissão. 
7.9 Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver portando docu-
mento de identidade original que bem o identifi que, como: Carteiras e/ou Cédulas de 
Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, 
pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédula de Identidade 
para Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos Públicos ou Conse-
lhos de Classe que, por força de Lei Federal, valham como documento de identidade, 
como por exemplo, as da OAB, CREA, CRM, CRC etc.; Certifi cado de Reservista; 
Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira Nacional de Habili-
tação (com fotografi a, na forma da Lei nº 9.503/97), bem como carteiras funcionais 
do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei 

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

VIII - DO JULGAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS

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

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

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

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

9.1 Para a Prova Prática ao cargo de Condutor de Veículos e Máquinas (Empilhadei-
ra) somente serão convocados os candidatos habilitados nas provas objetivas de Co-
nhecimentos Gerais e Conhecimentos Específi cos, em conformidade com o disposto 
no Capítulo VIII, item 8.5, mais bem classifi cados até a 40ª (quadragésima) posição, 

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

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

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

ALÍ-
NEA TÍTULO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO 

MÁXIMA

A

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

DOS TÍTULOS.

1 (UM) PONTO A CADA 
ANO TRABALHADO, 

CONFORME NORMAS 
DESTE CAPÍTULO

10,0

TOTAL 10,0

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

XI - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS 

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

CARGOS APROVADOS
CONDUTOR DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 

EMPILHADEIRAS TODOS OS HABILITADOS NA PROVA PRÁTICA

ASSISTENTE SOCIAL TODOS OS CONVOCADOS PARA A PROVA DE 
TÍTULOS

ENGENHEIRO - MECÂNICA 50

CARGOS APROVADOS
ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE - ECO-

LOGIA 30

FONOAUDIÓLOGO 150
TERAPEUTA OCUPACIONAL 150

  
11.4.1 Os demais candidatos serão excluídos do concurso.
11.5 Na hipótese de igualdade de nota fi nal, prevalecerá, após observância do Parágra-
fo Único do art. 27 da Lei nº 10.741/03 (Lei do Idoso), considerada, para esse fi m, a 
data limite de correção dos dados cadastrais estabelecida no item 7.7 do Capítulo VII 
deste Edital, sucessivamente, o candidato que tiver, para o cargo de: 
11.5.1  Engenheiro - Mecânica :
a) maior nota ponderada na prova de Conhecimentos Específi cos;
b) maior número de acertos em Matemática e Raciocínio Lógico da prova de Conhe-
cimentos Gerais;
c) maior número de acertos em Língua Portuguesa da prova de Conhecimentos Gerais.
11.5.2  Especialista em Meio Ambiente (Ecologia): 
a) maior nota ponderada na prova de Conhecimentos Específi cos;
b) maior número de acertos em Legislação/Atualidades da prova de Conhecimentos 
Gerais;
c) maior número de acertos em Língua Portuguesa da prova de Conhecimentos Gerais.
11.5.3  Fonoaudiólogo e Terapeuta Ocupacional: 
a) maior nota ponderada na prova de Conhecimentos Específi cos;
b) maior número de acertos em Políticas de Saúde/Atualidades da prova de Conheci-
mentos Gerais;
c) maior número de acertos em Língua Portuguesa da prova de Conhecimentos Gerais.
11.5.4  Assistente Social: 
a) maior nota ponderada na prova de Conhecimentos Específi cos;
b) maior número de pontos na Avaliação de Títulos;
c) maior número de acertos em Legislação/Atualidades da prova de Conhecimentos 
Gerais;
d) maior número de acertos em Língua Portuguesa da prova de Conhecimentos Gerais.
11.5.5  Condutor de Veículos e Máquinas - Empilhadeira: 
a) maior nota ponderada na prova de Conhecimentos Específi cos;
b) maior número de acertos em Matemática e Raciocínio Lógico da prova de Conhe-
cimentos Gerais;
c) maior número de acertos em Língua Portuguesa da prova de Conhecimentos Gerais.
11.5.6. Para todos os cargos, considerar-se-á, como critério de desempate, após os aci-
ma descritos, o candidato que tiver maior número de fi lhos dependentes (menores de 
18 anos ou civilmente incapazes ou relativamente capazes na forma do Código Civil).
11.5.7 O critério estabelecido no item 11.5.6, deste capítulo, será aplicado de acordo 
com as informações preenchidas pelo candidato da fi cha de inscrição. No Ato da pos-
se, as informações deverão ser comprovadas e, caso sejam consideradas inverídicas, o 
candidato será excluído do Concurso Público. 
11.5.8 Para todos os cargos, considerar-se-á também, como critério de desempate, 
após os acima descritos, o candidato que tiver maior idade, dentre aqueles que não 
estiverem enquadrados no item 11.5 deste capítulo.
11.5.9 Considerar-se-á, ainda, como critério de desempate, adicionalmente aos cri-
térios estabelecidos para cada cargo, o candidato que tiver exercido efetivamente a 
função de jurado, nos termos do art. 440 do Código de Processo Penal, no período 
compreendido entre a data de entrada em vigor da Lei nº 11.689/2008 e a data de 
término das inscrições para este concurso.
11.6 A publicação do resultado fi nal do Concurso será feita em duas listas, uma con-
tendo a classifi cação de todos os candidatos (listagem geral), incluída a dos candidatos 
com defi ciência, e a outra somente com a classifi cação destes últimos.
11.7 Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com 
defi ciência, estas serão preenchidas por candidato classifi cado na listagem geral, com 
rigorosa observância da ordem classifi catória.
11.8 A homologação e o Resultado Final serão divulgados no Diário Ofi cial Eletrônico 
da Prefeitura Municipal de Campinas, bem como no  site  da Fundação Carlos Chagas 
(www.concursosfcc.com.br), conforme cronograma disponibilizado no Anexo V deste 
Edital.

 XII - DOS RECURSOS  

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

 XIII - DO PREENCHIMENTO DE VAGAS 

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

 XIV - DO EXAME MÉDICO PRÉ-ADMISSIONAL 

14.1 Após a homologação do Concurso Público e realização da reunião de preenchi-
mento de vagas, o candidato será submetido a exame médico pré- admissional, de 
caráter eliminatório, no qual será avaliada sua capacidade laborativa para o cargo a 
que se propõe
14.2 O exame médico pré-admissional será agendado no dia da reunião de preenchi-
mento de vagas, com data e horário a ser defi nido pelo Departamento de Promoção à 
Saúde do Servidor (DPSS).
14.3 Os exames serão realizados sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de 
Recursos Humanos - Coordenadoria Setorial de Saúde e Segurança do Trabalho, ou 
por empresa contratada para este fi m, com critérios estabelecidos pelo Departamento 
de Promoção à Saúde do Servidor, da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, 
consistindo de:
14.3.1 Para o cargo de  Condutor de Veículos e Máquinas (Empilhadeira): Exame 
Clínico, Glicemia de Jejum, ECG com laudo, EEG com laudo, Avaliação Oftalmoló-
gica (Teste de  Snellen ),Audiometria Tonal.
14.3.2 Para o cargo de  Assistente Social: Exame Clínico.
14.3.3 Para o cargo de  Engenheiro - Mecânica: Exame Clínico.
14.3.4 Para o cargo de  Especialista em Meio Ambiente (Ecologia): Exame Clínico.
14.3.5 Para o cargo de  Fonoaudiólogo: Exame Clínico. 
14.3.6 Para o cargo de  Terapeuta Ocupacional: Exame Clínico.
14.4 A critério do médico de Saúde Ocupacional doDepartamento de Promoção à Saú-

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

 XV - DA NOMEAÇÃO E POSSE 

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

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

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

Campinas, 21 de Março de 2016

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

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

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

 Assistente Social:  Elaborar, implementar, executar e avaliar estudos, programas, pro-
jetos e políticas sociais junto aos órgãos da administração pública, bem como ativida-
des de caráter educativo, recreativo, cultural e sócio-assistencial. Planejar, coordenar 
e avaliar técnicas, custos e resultados de programas, projetos e serviços em políticas 
sociais nas diferentes áreas de atuação profi ssional, tais como saúde, assistência so-
cial, educação, trabalho, habitação e outras. Realizar abordagens individuais, familia-
res e comunitárias, visando o atendimento às necessidades básicas, defesa e acesso 
aos direitos, benefícios, bens e equipamentos públicos de indivíduos e famílias em 
situação de vulnerabilidade social. Realizar entrevistas e atendimentos sociais, através 
de visitas técnicas, diagnosticando o perfi l social do usuário, realizando encaminha-

mento a equipamentos públicos e prestando orientação social a indivíduos, grupos e à 
população em geral. Atuar na comunidade, identifi cando redes de apoio sociofamiliar 
e comunitário. Promover e organizar a atualização do cadastro de recursos comunitá-
rios, dados e informações referentes à sua área de atuação, identifi cando e articulando 
recursos sociais e fi nanceiros disponíveis. Prestar serviços de âmbito social a indiví-
duos, famílias ou grupos, em tratamento de saúde física e/ou mental, identifi cando, 
diagnosticando e analisando problemas e necessidades materiais e psíquicas, visando 
promover a recuperação e inclusão social. Operar na promoção, assistência, prevenção 
de riscos e agravos à saúde e contribuir na criação e desenvolvimento de espaços de 
controle social, facilitando o acesso e participação do usuário e incentivando as práti-
cas de educação em saúde, sempre dentro de sua área de atuação. Elaborar relatórios 
e pareceres dos trabalhos desenvolvidos e realizar estudos socioeconômicos com os 
usuários para fi ns de benefícios e serviços sociais. Planejar, executar e avaliar pes-
quisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações 
profi ssionais. Prestar assessoria técnica em matéria relacionada às políticas sociais, no 
exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade. Realizar pa-
receres e prestar informações sobre a matéria de Serviço Social. Obedecer à legislação 
federal, estadual e municipal. Atender princípios e diretrizes e legislações vigentes do 
SUAS/SUS, bem como resoluções, normas de trabalho, de biossegurança e da ética 
profi ssional. Executar atividades correlatas e outras tarefas de mesma natureza ou ní-
vel de complexidade, associadas à sua especialidade, obedecendo à regulamentação da 
respectiva categoria profi ssional.

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

 Especialista em Meio Ambiente - Ecologia:  Emitir relatórios e laudos em solicita-
ções de licença ambiental. Monitorar o cumprimento das licenças ambientais, propon-
do sanções e/ou medidas necessárias, visando o cumprimento das normas e legislação 
vigentes; realizar estudos de impacto ambiental; promover estudos, normas, padrões e 
instrumentos de planejamento ambiental; planejar, analisar, coordenar, supervisionar 
e executar projetos relacionados a manejo de fl ora e fauna silvestre e doméstica, geo-
processamento, espaços ambientalmente protegidos, indicadores de sustentabilidade, 
entre outros. Executar atividades correlatas e outras tarefas de mesma natureza ou 
nível de complexidade, associadas à sua especialidade e área de trabalho, obedecendo 
à regulamentação da respectiva categoria profi ssional.

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

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

 ANEXO II 
 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

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

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

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

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

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

 ENGENHEIRO - MECÂNICA   
 CONHECIMENTOS GERAIS 
 Língua Portuguesa:  Interpretação de texto. Ortografi a ofi cial. Acentuação gráfi ca. 
Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, ad-

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

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Lei Municipal nº9.953/98 (instalação e funcionamento dos elevadores e escadas ro-
lantes). Decreto Municipal nº15617/2006 (regulamenta a Lei Municipal nº9.953/98 
e dá outras providências).  Normas Regulamentadoras:  NBR NM 207/99  - Eleva-
dores de Passageiros - Requisitos de Segurança para Construção e Instalação;  NBR 
16042/13  - Elevadores de Passageiros - Requisitos de Segurança para Construção e 
Instalação de Elevadores sem casa de máquinas;  NBR 16083/12  - Manutenção de 
Elevadores, Escadas Rolantes e Esteiras - Requisitos para Instruções de Manutenção; 
 NM 313/07  Elevadores de passageiros - Requisitos de segurança para construção e 
instalação - Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas, incluindo pes-
soas com defi ciência;  NBR 5410/05  - Instalações elétricas de baixa tensão;  NR 10  
- Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;  NBR 6327/06  - Cabos de aço 
para uso geral - Requisitos mínimos. NBR-5666 - Elevadores Elétricos - Terminolo-
gia.  NBR-5665  - Cálculo de Tráfego nos Elevadores - Procedimento;  NBR 9050  - 
Acessibilidade a edifi cações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos ; NBR-NM 
195  - Projeto, Fabricação e Instalação de Escadas Rolantes e Esteiras Rolantes - Pro-
cedimento. Sistemas de transportes vertical e horizontal (elevadores, monta-cargas, 
escadas e esteiras rolantes). Mecanismos. Sistemas Articulados. Trem de Engrena-
gens. Cinemática e Dinâmica de Mecanismos. Especifi cação de Materiais e serviços.
Resistência dos Materiais e ensaios mecânicos. Tensão e Deformação. Engrenagens. 
Rolamentos. Juntas Soldadas. Vibrações Mecânicas. Eletricidade. Análise de circuitos 
em regime permanente. Medidas de tensões, correntes e resistência. Medida de potên-
cia. Controle de motores elétricos. Dinâmica dos acionamentos com motores elétricos. 
Princípios de Transmissão de Calor. Aquecimento, ventilação e regimes de serviço de 
motores elétricos. Escolha de motores elétricos. Sistemas de prevenção e combate a 
incêndio (detecção, alarme e combate).Operação e funcionamento de grupo geradores 
elétricos acionados por mci. Programação, Controle e Acompanhamento de Obras. 
Planejamento e cronograma físico-fi nanceiro - PERT-CPM.Noções sobre orçamento e 
composição de custos. Acompanhamento e aplicação de recursos (vistorias, emissão 
de laudos, emissão de faturas, controle de materiais). Mecânica dos Fluídos.Projeto e 
dimensionamento de elementos de máquinas. Transmissão por correias e engrenagens. 
Informática aplicada à engenharia mecânica. Conceitos de manutenção preditiva, pre-
ventiva e corretiva de equipamentos e instalações. Licitações e contratos relativos às 
obras e serviços de engenharia. Fundamentos de Gerenciamento de Projetos. Noções 
de AutoCad. 

 ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE (ECOLOGIA)   
 CONHECIMENTOS GERAIS 
 Língua Portuguesa:  Interpretação de texto. Ortografi a ofi cial. Acentuação gráfi ca. 
Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, ad-
vérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e fi gurado das palavras.
 Legislação  /Atualidades:   Meio Ambiente:  Sistema Nacional de Meio Ambiente - 
SISNAMA. Dos instrumentos da política nacional e estadual do meio ambiente.  Meio 
Ambiente Em Campinas:  Atribuições do Município; Estudos e Projetos; Banco de 
Áreas Verdes, Plano Municipal de Recursos Hídricos, Plano Municipal do Verde, 
Plano Municipal de Educação Ambiental   (Fonte:     www.campinas.sp.gov.br/governo/
meio-ambiente    ).  Legislação Federal: Lei nº 12.651/2012,  que institui o Código Flo-
restal.  Lei nº 11.428/2006,  que Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nati-
va do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências.  Lei nº 9.  985/2000 , que institui 
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza.  Lei nº 4.  340/2002 , 
que regulamenta artigos da Lei 9.985/2000.  Legislação Estadual: Lei nº 9.509 de 
20/03/1997 , que dispõe sobre a Política Estadual do Meio ambiente, seus fi ns e meca-
nismos de formulação e aplicação.  Lei nº 13.550/2009,  que Dispõe sobre a utilização 
e proteção da vegetação nativa do Bioma Cerrado no Estado, e dá providências corre-
latas.  Resolução SMA nº 32 de 03/04/2014 , que estabelece as orientações, diretrizes 
e critérios sobre restauração ecológica no Estado de São Paulo, e dá providências 
correlatas.  Legislação Municipal: Lei Orgânica do Município de Campinas:  Ar-
tigos 186 a 203.  Lei n° 10.850 de 07/06/2001 ,que cria a Área de Proteção Ambiental 
- APA - do Município de Campinas, regulamenta o uso e ocupação do solo e o exer-
cício de atividades pelo setor público e privado.  Decreto nº 16.974 de 04/02/2010 , 
que dispõe sobre a criação do Banco de Áreas Verdes do Município de Campinas, no 
âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Campinas e altera o Decreto Nº 
16.274, de 03 de julho de 2008.  Decreto nº 18.859 de 21/09/2015,  que dispõe sobre 
a compensação ambiental relativa a critérios de plantios e obrigações acessórias em 
áreas verdes do município de campinas e dá outras providências. Manual de Ética 
da Prefeitura Municipal de Campinas (disponível no endereço http://www.campinas.
sp.gov.br/arquivos/manual_etica.pdf). Matérias relacionadas a fatos ambientais, polí-
ticos, econômicos e sociais ocorridos no Brasil e no mundo, veiculadas nos últimos 12 
(doze) meses anteriores à data de realização da prova, em meios de comunicação de 
massa, como jornais, rádios, internet e televisão. 
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 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Conceitos ecológicos fundamentais: População, Comunidade, Ecossistema, Biosfe-
ra, Habitat e nicho ecológico, Biociclos, Biomas, Ecótono. Energia no ecossistema: 
Cadeias e teias alimentares, Pirâmides ecológicas, Produtividade. Ciclos biogeoquí-
micos. Dinâmica da Comunidade: Sucessão ecológica. Dinâmica populacional: den-
sidade populacional, potencial biótico e resistência do meio, fatores que regulam o 
crescimento populacional. A biosfera agredida: poluição (poluição do ar, poluição da 
água e a eutrofi zação), Efeito estufa, Inversão térmica, Chuva ácida, CFCs e o buraco 
na Camada de Ozônio. Fitogeografi a brasileira: Divisão ecológica do Brasil. Recu-
peração de áreas degradadas (conceitos, métodos e técnicas). Processo de criação, 
planejamento e gestão de unidades de conservação, zona de amortecimento, conselhos 
gestores e planos de manejo. Fragmentação, efeito de borda, perda de biodiversidade, 
corredores ecológicos, dispersão de fauna e fl ora, trocas genéticas, conservação e ma-
nejo de populações, ecologia de paisagem, manejo de espécies exóticas. Processos de 
elaboração de Plano municipal daMata Atlântica.
  
 FONOAUDIÓLOGO   
 CONHECIMENTOS GERAIS 
 Língua Portuguesa:  Interpretação de texto. Ortografi a ofi cial. Acentuação gráfi ca. 
Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, ad-
vérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e fi gurado das palavras.
 Políticas de Saúde/Atualidades:  SUS - Princípios e Diretrizes. Política Nacional de 
Humanização do SUS. Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil. Arts. 196 a 200 
da Constituição Federal. Lei Federal nº 8080, de 19/09/1990. Lei federal nº 8142, de 
28/12/1990. Programa de Saúde de Família. Trabalho em equipe multiprofi ssional. 
Estatuto do Servidor Público de Campinas - Lei Municipal nº 1.399/55 (Artigo 15 e 
Artigos 182 a 204). Manual de Ética da Prefeitura Municipal de Campinas (acessado 
pelo endereço http://www.campinas.sp.gov.br/arquivos/manual_etica.pdf). Decreto 
Municipal nº 15.514/06, que dispõe sobre o Programa de Avaliação Probatória do 
Servidor. 
Matérias relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais ocorridos no Brasil e 
no mundo, veiculadas nos últimos 12 (doze) meses anteriores à data de realização da 
prova, em meios de comunicação de massa, como jornais, rádios, internet e televisão. 

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

CONCURSO PÚBLICO - CARGOS DIVERSOS (EDITAL 04/2016)

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

NOME: _________________________________________________________________________________
RG: ________________________________________

CARGO: _____________________________________________________________________________

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

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

DATA DO COMPROVANTE 1: ______/______/______

DATA DO COMPROVANTE 2: ______/______/______

DATA DO COMPROVANTE 3: ______/______/______

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

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

DATA: ______/______/______

ASSINATURA

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

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

ANEXO V 
 CRONOGRAMA PREVISTO

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

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

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

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

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

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

18/04/2016
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EVENTOS – CONCURSO PÚBLICO 04/2016 (CARGOS DIVERSOS) DATAS PRE-
VISTAS

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

18/04/2016 A 
25/04/2016

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

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

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

24/05/2016

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

04/07/2016

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

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

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

21/07/2016

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

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

25/07/2016 A 
27/07/2016

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

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

31/08/2016

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

HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO 06/09/2016

 
 Campinas, 21 de março de 2016 

 MARIONALDO FERNANDES MACIEL 
 Secretário Muncipal de Recursos Humanos 

  

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

 A Prefeitura Municipal de Campinas torna pública a realização de Concurso Público 
para provimento de cargo público efetivo de Procurador, sob o regime estatutário, de 
acordo com o disposto neste Edital e seus Anexos, nas Leis Municipais nº 12.985, de 
28 de junho de 2007 e nº 14.306, de 03 de julho de 2012 e no Decreto Municipal nº 
16.779, de 21 de setembro de 2009.

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

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

CÓDIGO 
DO CAR-

GO
CARGO

ESCOLARI-
DADE/PRÉ-

-REQUISITOS 
(A SEREM 

COMPROVA-
DOS NO ATO 
DA POSSE)

TOTAL DE 
VAGAS(*)

VAGAS 
RESERVA-
DAS PARA 
CANDIDA-
TOS COM 
DEFICIÊN-

CIA(**)

SALÁRIO 
MENSAL

JORNADA 
SEMANAL 
DE TRABA-

LHO

95510 PROCURA-
DOR

BACHAREL 
EM DIREITO 
+ REGISTRO 
PROFISSIO-

NAL NO CON-
SELHO DE 

CLASSE DA 
CATEGORIA 

(OAB)

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

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

2.2  Atribuições do cargo:  Prestar assistência jurídica à Municipalidade através de 
representação judicial e extrajudicial, bem como exercer atribuições de consultoria e 
assessoria jurídica do executivo e da administração em geral.
2.2.1 As atribuições descritas neste Edital poderão ser complementadas e/ou alteradas 
através da lei ou decreto específi co, mesmo posteriormente à homologação deste cer-
tame, a critério da Prefeitura Municipal de Campinas. 
2.2.1.1 Qualquer complementação e/ou alteração nas atribuições específi cas do cargo/
especialidade respeitarão a legislação regulatória da respectiva profi ssão.
2.2.1.2 As atribuições eventualmente complementadas e/ou alteradas deverão ser exe-
cutadas por todos os servidores admitidos, em qualquer época, para o cargo/especia-
lidade.
2.3 Para fi ns de comprovação dos pré-requisitos exigidos na tabela deste Capítulo, 
o candidato classifi cado deverá apresentar, no ato da posse, os documentos listados 
no Anexo III deste Edital, além de outros determinados pela Prefeitura Municipal 
de Campinas por ocasião de sua convocação, fi cando excluído do Concurso Público 
aquele que não os apresentar.
2.4  Após a nomeação, o servidor estará sujeito ao cumprimento do estágio probatório, 
pelo período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual será apurada compatibilidade 
do perfi l do servidor com as atribuições do cargo no qual foi admitido, sua adequação, 
efi ciência, adaptação às funções a serem exercidas, podendo ser exonerado caso não 
preencha as condições exigidas para o exercício do cargo público, conforme §4º do 
Artigo 41 da Constituição Federal, Artigo 15 da Lei Municipal nº 1.399/55 e Decreto 
Municipal nº 15.514/06.
2.5 Não acumular cargo, emprego ou função pública, nos termos dos incisos XVI e 
XVII do Artigo 37, da Constituição Federal, salvo as exceções previstas na alínea “b” 
do inciso XVI do referido Artigo. Em caso de acúmulo legal, a somatória das duas 
jornadas de trabalho  não poderá ultrapassar  o total de 64 (sessenta e quatro) horas 
semanais, conforme previsto no §1º do art. 9º da Lei Municipal nº 12.985/2007.
2.6 É de responsabilidade do candidato verifi car as regras impostas pela Constituição 
Federal em referência ao acúmulo de cargos e/ou empregos públicos.

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

 IV - DAS INSCRIÇÕES 
  
4.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação das normas e con-
dições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconheci-
mento.
4.1.1 Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido 
de recolher o valor de inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requi-
sitos e condições exigidos para o Concurso.
4.2 As inscrições para o Concurso serão realizadas, exclusivamente pela Internet, no 
período das 10 horas do dia  23/03/2016  às 14 horas do dia  25/04/2016  (horário de 
Brasília), de acordo com o item 4.3 deste Capítulo. 
4.3 Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.con-
cursosfcc.com.br durante o período das inscrições e, por meio dos  links  referentes ao 
Concurso Público, efetuar sua inscrição conforme os procedimentos estabelecidos a 
seguir:
4.3.1 Ler e aceitar o Requerimento de Inscrição, preencher o Formulário de Inscrição 
e transmitir os dados pela Internet.
4.3.2 Efetuar o pagamento da importância referente à inscrição por meio de boleto 
bancário, de acordo com as instruções constantes no endereço eletrônico da página de 
inscrições, até a data limite de pagamento,( 25/04/2016 ), no valor de R$ 120,00 (cento 
e vinte reais).
4.3.2.1 O boleto bancário, disponível no endereço eletrônico www.concursosfcc.com.
br, deverá ser impresso para o pagamento do valor da inscrição, após conclusão do 
preenchimento do Formulário de Inscrição via Internet, em qualquer banco do sistema 
de compensação bancária.
4.3.2.2 O pagamento do valor da inscrição poderá ser efetuado em dinheiro ou cheque 
do próprio candidato. 
4.3.2.2.1 O pagamento efetuado por meio de cheque somente será considerado quitado 
após a respectiva compensação.
4.3.2.2.2 Em caso de devolução do cheque, qualquer que seja o motivo, considerar-se-
-á automaticamente sem efeito a inscrição.
4.3.2.3 Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias 
na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipada-
mente.
4.3.3 A partir de  30/03/2016  o candidato deverá conferir, no endereço eletrônico da 
Fundação Carlos Chagas, se os dados da inscrição foram recebidos e o valor da ins-
crição foi pago. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com o Ser-
viço de Atendimento ao Candidato - SAC da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone 
(0XX11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, úteis, das 10 às 16 horas (horário de 
Brasília), para verifi car o ocorrido.
4.3.4 As inscrições somente serão confi rmadas após a comprovação do pagamento do 
valor da inscrição.
4.3.5 Serão canceladas as inscrições com pagamento efetuado por um valor menor do 
que o estabelecido e as solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados 
após a data de encerramento das inscrições.
4.3.6 Não será aceito pedido de devolução do valor da inscrição, ainda que superior 
ou em duplicidade.
4.3.7 O candidato inscrito não deverá enviar cópia do documento de identidade, sendo 
de sua exclusiva responsabilidade a informação dos dados cadastrais no ato de inscri-
ção, sob as penas da lei.
4.3.8 A Fundação Carlos Chagas e a Prefeitura Municipal de Campinas não se res-
ponsabilizam por solicitações de inscrição não recebidas por motivo de ordem técnica 
dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comuni-
cação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
4.3.9 O descumprimento das instruções para inscrição implicará sua não efetivação.
4.4 Ao inscrever-se o candidato deverá indicar no Formulário de Inscrição o código 
de opção de Cargo conforme tabela constante do Capítulo II deste Edital e da barra de 
opções do Formulário de Inscrição.
4.5 Ao inscrever-se no Concurso é recomendado ao candidato observar atentamente 
as informações sobre a aplicação das provas (Capítulo VII, item 7.1 e subitens), con-
siderando que na mesma data informada para a Prova Objetiva de Conhecimentos 
Específi cos I deste certame, estão previstas aplicações de provas para outros cargos da 
Prefeitura de Campinas.
4.5.1 Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento 
do Formulário de Inscrição.
4.6 As informações prestadas no Formulário de Inscrição serão de inteira responsabi-
lidade do candidato, reservando-se à Prefeitura Municipal de Campinas e à Fundação 
Carlos Chagas o direito de excluir do Concurso Público aquele que não preencher o 
documento ofi cial de forma completa e correta e/ou fornecer dados inverídicos ou 
falsos.
4.7 Efetivada a inscrição não haverá, em hipótese alguma, devolução da importância 
paga. 
4.8 Não serão aceitos pedidos de isenção do pagamento do valor da inscrição, com 
exceção ao cidadão amparado pela Lei Municipal nº 13.550/09 (Doador de sangue).
4.9 Para ter direito à isenção, o candidato deverá comprovar a doação de sangue, que 
não poderá ser inferior a 3 (três) vezes em um período de 18 (dezoito) meses a contar 
da data do término do requerimento de isenção do pagamento da inscrição, realizada 
em órgão ofi cial ou entidade credenciada pela União, pelo Estado ou por Município. 
O candidato deverá encaminhar via Sedex ou Aviso de Recebimento - AR, à Fundação 
Carlos Chagas (A/C Coordenação de Execução de Projetos - Ref.: Isenção do Paga-
mento do Valor de Inscrição/PMCampinas-SP) - Av. Prof. Francisco Morato, 1565, 
Jardim Guedala - São Paulo - SP - CEP 05513-900), até  30/03/2016 :
a) Formulário (Anexo II) corretamente preenchido e assinado;
b) Cópias autenticadas de, no mínimo, 03 (três) comprovantes de doação de sangue 
(sem rasuras ou emendas), sendo uma cópia de cada comprovante, datadas no período 
de 18 (dezoito) meses antecedentes à data limite para inscrição como isento, ou seja, 
relativas ao período de 30/09/2014 a 30/03/2016.
4.10 O requerimento de Isenção do pagamento de que trata o item anterior somente 
será realizado via Internet, no período das 10h do dia  23/03/2016  às 23h59 do dia 
 30/03/2016  (horário de Brasília), na forma do item 4.3 deste Capítulo. 
4.11 Não serão consideradas as cópias não autenticadas, bem como os documentos 
encaminhados via fac-símile (fax), via Correio Eletrônico ou por outro meio que não 
o estabelecido neste Edital. 
4.12 Os documentos encaminhados para análise do pedido de Inscrição Isenta do Va-
lor do Pagamento terão validade somente para este Concurso e não serão devolvidos.
4.13 As informações prestadas no requerimento de inscrição isenta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afi r-

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

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

ou nível de defi ciência, com expressa referência ao código correspondente da Classi-
fi cação Internacional de Doenças - CID, a provável causa da defi ciência, contendo a 
assinatura e o carimbo do número do CRM do médico responsável por sua emissão, 
bem como apresentar os exames necessários para comprovação da defi ciência declara-
da. Caso o candidato resida em Campinas/SP, o Laudo Médico poderá ser substituído 
pelo cartão Bem Acessível válido.
5.10.2 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justifi car 
o atraso ou a ausência do candidato com defi ciência à avaliação de que trata o item 
5.10. Caso o candidato não compareça, ele fi cará classifi cado apenas na listagem de 
classifi cação geral do certame.
5.10.3 Será eliminado da lista de candidatos com defi ciência aquele cuja defi ciência 
assinalada no Formulário de Inscrição não for constatada na forma do artigo 4º e 
seus incisos, do Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas alterações, na Súmula 377 do 
Superior Tribunal de Justiça - STJ, ou no Decreto Federal nº 8.368/2014, devendo o 
candidato permanecer apenas na lista de classifi cação geral.
5.10.4 O candidato será eliminado do certame, na hipótese de não ter sido classifi cado 
conforme o estabelecido neste Edital. 
5.11 A Prefeitura Municipal de Campinas exime-se das despesas com viagens e estada 
dos candidatos convocados para a avaliação de que trata o item 5.10.
5.12 A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, 
implicará a perda do direito à nomeação para as vagas reservadas às pessoas com 
defi ciência.
5.13 Será exonerado o candidato com defi ciência que, no decorrer do estágio proba-
tório, tiver verifi cada a incompatibilidade de sua defi ciência com as atribuições do 
cargo.
5.14 O laudo médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público 
e não será devolvido. 
5.15 Após a investidura do candidato no cargo para o qual foi aprovado, a defi ciência 
não poderá ser arguida para justifi car a concessão de readaptação, licença por motivo 
de saúde ou aposentadoria por invalidez. 
5.16 Após a reunião de preenchimento de vagas, o candidato com defi ciência realizará, 
como os demais candidatos, o exame médico admissional, que avaliará sua capacidade 
laborativa para o desempenho das atribuições do cargo em que foi aprovado.
5.17 A Prefeitura Municipal de Campinas reserva-se no direito de indicar o local de 
trabalho ao candidato, ou ainda, de remanejar o servidor após sua nomeação, para 
outra unidade de trabalho, caso o local inicial não possua condições de acessibilidade 
adequadas à sua defi ciência.
5.18 O eventual remanejamento citado no subitem anterior não alterará as atribuições 
específi cas do cargo, devendo estas ser cumpridas em sua integralidade.

 VI - DAS PROVAS  

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

ETAPAS PROVAS DISCIPLINAS NÚMERO 
DE ITENS

DURAÇÃO 
DA PROVA CARÁTER

PRIMEIRA 
ETAPA

OBJETIVA DE 
CONHECIMEN-
TOS ESPECÍFI-

COS I

DIREITO ADMI-
NISTRATIVO 16

5 HORAS
HABILITATÓ-
RIO E CLASSI-

FICATÓRIO

DIREITO CONSTI-
TUCIONAL 16

DIREITOS 
DIFUSOS E COLE-

TIVOS
10

DIREITO TRA-
BALHISTA E 

PROCESSUAL DO 
TRABALHO

8

DIREITO FINAN-
CEIRO E DIREITO 

TRIBUTÁRIO
16

DIREITO CIVIL 10
DIREITO PROCES-

SUAL CIVIL 16

DIREITO PENAL 
E PROCESSUAL 

PENAL
8

SEGUNDA 
ETAPA

DISCURSIVA DE 
CONHECIMEN-
TOS ESPECÍFI-

COS II

PEÇA PROCES-
SUAL 1

5 HORAS
HABILITATÓ-
RIO E CLASSI-

FICATÓRIOQUESTÕES DIS-
CURSIVAS 4

TERCEIRA 
ETAPA

AVALIAÇÃO DE 
TÍTULOS

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

CLASSIFICA-
TÓRIO

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

 VII - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 
  
7.1 O concurso será realizado na cidade de Campinas, sob a responsabilidade da Fun-
dação Carlos Chagas.
7.2 A aplicação da Primeira Etapa: Prova Objetiva de  Conhecimentos Específicos I  
está prevista para o dia  22/05/2016 , na Cidade de Campinas/SP, no  período da tarde .
7.2.1 Considerando que nesta mesma data estão previstas aplicações de provas para 
outros cargos da Prefeitura de Campinas, caso o número de candidatos inscritos ex-
ceda a oferta de lugares adequados existentes nos colégios localizados na Cidade de 
Campinas/SP, a Fundação Carlos Chagas poderá alocá-los em cidades próximas à de-
terminada para aplicação das provas, não assumindo qualquer responsabilidade quan-
to ao transporte e alojamento desses candidatos.
7.2.2 A aplicação das provas na data prevista dependerá da disponibilidade de locais 
adequados à sua realização.
7.3 A confi rmação da data e as informações sobre horários para a realização das provas 
serão divulgadas oportunamente por meio de Edital de Convocação para Provas, a ser 
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publicado no Diário Ofi cial do Município e no site da Fundação Carlos Chagas: www.
concursosfcc.com.br.
7.4 Como complemento ao Diário Ofi cial, o candidato receberá Cartão Informativo 
por e-mail (a ser enviado pela Fundação Carlos Chagas) no endereço eletrônico infor-
mado no ato da inscrição. No referido Cartão, serão indicados a data, os horários e os 
locais de realização das provas, sendo de exclusiva responsabilidade do Candidato a 
manutenção e atualização de seu endereço eletrônico.
7.4.1 Não serão encaminhados Cartões Informativos de candidatos cujo endereço ele-
trônico informado no Formulário de Inscrição esteja incompleto ou incorreto.
7.4.1.1 A Fundação Carlos Chagas e a Prefeitura Municipal de Campinas não se 
responsabilizam por informações de email incorretas, incompletas ou por falha na 
entrega de mensagens eletrônicas causada por endereço eletrônico incorreto ou por 
problemas no provedor de acesso do candidato tais como: caixa de correio eletrônico 
cheia, fi ltros anti- spam , eventuais truncamentos ou qualquer outro problema de ordem 
técnica, sendo aconselhável sempre consultar o site da Fundação Carlos Chagas para 
verifi car as informações que lhe são pertinentes. 
7.4.2 A comunicação feita por intermédio de e-mail é meramente informativa. O can-
didato deverá acompanhar as publicações conforme defi nição do item 7.3. O envio 
de comunicação pessoal dirigida ao candidato, ainda que extraviada ou por qualquer 
motivo não recebida, não desobriga o candidato do dever de consultar o Edital de Con-
vocação para Provas, publicado no Diário Ofi cial do Município e no site da Fundação 
Carlos Chagas. 
7.5 O candidato que não receber o Cartão Informativo até o 3º (terceiro) dia que an-
tecede a aplicação das provas ou em havendo dúvidas quanto ao local, data e horário 
de realização das provas, deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao 
Candidato - SAC da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone (0XX11) 3723-4388, de 
segunda a sexta-feira, úteis, das 10 às 16 horas (horário de Brasília), ou consultar o site 
da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br).
7.6 Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva data, local e 
horário constantes no Edital de Convocação para a realização das respectivas Provas, 
no site da Fundação Carlos Chagas e no Cartão Informativo. 
7.7 Os eventuais erros de digitação verifi cados no Cartão Informativo enviado ao can-
didato ou erros observados nos documentos impressos entregues ao candidato no dia 
da realização das provas, quanto a nome, número de documento de identidade, sexo, 
data de nascimento, endereço e critério de desempate, deverão ser corrigidos por meio 
do site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), de acordo com as 
instruções constantes da página do Concurso, até o terceiro dia útil após a aplicação 
das Provas Objetivas e Discursivas. 
7.7.1 O link para correção de cadastro será disponibilizado no primeiro dia útil após 
a aplicação das provas. 
7.7.2 O candidato que não solicitar as correções dos dados pessoais nos termos do item 
7.7 deverá arcar, exclusivamente, com as consequências advindas de sua omissão. 
7.8 Caso haja inexatidão na informação relativa à opção por concorrer às vagas re-
servadas às pessoas com defi ciência, o candidato deverá entrar em contato com o 
Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC da Fundação Carlos Chagas com, no 
mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da data de realização das provas, 
pelo telefone (0XX11) 37234388 de segunda a sexta-feira, úteis, das 10 às 16 horas, 
horários de Brasília.
7.8.1 O candidato que não entrar em contato com o SAC no prazo mencionado será o 
exclusivo responsável pelas consequências advindas de sua omissão. 
7.9 Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver portando docu-
mento de identidade original que bem o identifi que, como: Carteiras e/ou Cédulas de 
Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, 
pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédula de Identidade 
para Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos Públicos ou Conse-
lhos de Classe que, por força de Lei Federal, valham como documento de identidade, 
como por exemplo, as da OAB, CREA, CRM, CRC etc.; Certifi cado de Reservista; 
Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira Nacional de Habili-
tação (com fotografi a, na forma da Lei nº 9.503/97), bem como carteiras funcionais 
do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei 
federal, valham como identidade.
7.9.1 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, 
CPF, títulos eleitorais, carteira nacional de habilitação sem foto, carteiras de estudante, 
carteiras funcionais sem valor de identidade. 
7.9.2 Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com 
clareza, a identifi cação do candidato. 
7.9.3 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das 
provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá 
apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido 
há, no máximo, 30 (trinta) dias, sendo então submetido à identifi cação especial, com-
preendendo coleta de dados e de assinaturas em formulário próprio.   
7.9.4 A identifi cação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de 
identifi cação gere dúvidas quanto à fi sionomia, à assinatura, à condição de conserva-
ção do documento e/ou à própria identifi cação. 
7.10 Não haverá segunda chamada ou repetição de prova. 
7.10.1 O candidato não poderá alegar quaisquer desconhecimentos sobre a realização 
da prova como justifi cativa de sua ausência. 
7.10.2 O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará 
desistência do candidato e resultará em sua eliminação do Concurso Público. 
7.11 Objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Concurso Público - o que é de in-
teresse público e, em especial, dos próprios candidatos - bem como sua autenticidade, 
será conferida a identifi cação dos candidatos mediante a apresentação de documento 
de identidade e a cópia manuscrita de frase que consta das instruções da capa do ca-
derno de questões, para posterior exame grafotécnico.
7.11.1 A cópia manuscrita da frase e a assinatura do candidato em sua Folha de Res-
postas visam a atender o disposto no item 15.8 deste Edital. 
7.11.2 Se, por qualquer motivo, não for possível a cópia manuscrita da frase, o candi-
dato deverá apor sua assinatura, em campo específi co, por três vezes.
7.12 Para as Provas, o único documento válido para a correção é a Folha de Respostas 
cujo preenchimento será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proce-
der em conformidade com as instruções específi cas contidas na capa do Caderno de 
Questões. Em hipótese alguma haverá substituição da Folha de Respostas por erro do 
candidato.
7.12.1 Não deverá ser feita marca fora do campo reservado às respostas ou à assina-
tura, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o desem-
penho do candidato. 
7.12.2 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na Folha de Respos-
tas serão de inteira responsabilidade do candidato. 
7.12.3 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de 

uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 
7.13 O candidato deverá comparecer ao local de realização das provas munido de 
caneta esferográfi ca de material transparente de tinta preta ou azul, além da documen-
tação indicada no item 7.9 deste Capítulo. 
7.13.1 O candidato deverá preencher os alvéolos, na Folha de Respostas da Prova 
Objetiva, com caneta esferográfi ca de material transparente de tinta preta ou azul. 
7.14 O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fi scal da sala o caderno de ques-
tões e a Folha de Respostas personalizada. 
7.15 Salvo em caso de candidato que tenha solicitado atendimento diferenciado para 
a realização das provas, a Prova Discursiva deverá ser feita pelo próprio candidato, à 
mão, em letra legível, com caneta esferográfi ca de material transparente de tinta preta 
ou azul, não sendo permitida a interferência e/ou participação de outras pessoas.
7.15.1 No caso de auxílio para transcrição das provas será designado um fi scal devi-
damente treinado para essa fi nalidade. 
7.15.2 Somente quando devidamente autorizado, o candidato deverá ditar todo o seu 
texto da Prova Discursiva ao fi scal, especifi cando oralmente, ou seja, soletrando a 
grafi a das palavras e todos os sinais gráfi cos de pontuação. 
7.16 Durante a realização da Prova Objetiva de Conhecimentos Específi cos I não será 
permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de 
livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações. 
7.17 O candidato deverá conferir os seus dados pessoais impressos nas Folhas de 
Respostas, em especial seu nome, número de inscrição, número do documento de 
identidade e opção de cargo/área. 
7.18 Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas defi ni-
das neste Edital ou a outras relativas ao Concurso, aos comunicados, às Instruções ao 
Candidato ou às Instruções constantes da prova, bem como o tratamento indevido e 
descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas. 
7.18.1 Por medida de segurança os candidatos deverão deixar as orelhas totalmente 
descobertas, à observação dos fi scais de sala, durante a realização das provas. 
7.18.2 Não será permitida a utilização de lápis, lapiseira, marca texto, borracha, boné 
ou chapéu.
7.19 Será excluído do Concurso Público o candidato que: 
a) apresentar-se após o horário estabelecido, não se admitindo qualquer tolerância; 
b) apresentar-se em local diferente daquele constante na convocação ofi cial; 
c) não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado; 
d) não apresentar documento de identifi cação original e ofi cial que bem o identifi que;
e) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fi scal;
f) ausentar-se do local de provas antes de decorrida duas horas do seu início; 
g) fi zer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscri-
ção ou em qualquer outro meio, que não o autorizado pela Fundação Carlos Chagas 
no dia da aplicação das provas.  
h) ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas, Caderno de Questões ou 
outros materiais não permitidos; 
i) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte; 
j) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas; 
k) não devolver integralmente o material recebido;
l) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro, 
anotação, impresso não permitido ou máquina calculadora ou similar; 
m) estiver portando e/ou fazendo uso de qualquer espécie de relógio e qualquer tipo de 
aparelho eletrônico ou de comunicação (telefone celular, notebook, tablets, smartpho-
nes ou outros equipamentos similares), bem como protetores auriculares e fones de 
ouvido, ainda que desligados e acondicionados em embalagem de segurança fornecida 
pela Fundação Carlos Chagas;
n) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 
indevido;
o) recusar-se a transcrever a frase contida nas instruções da capa do caderno de ques-
tões para posterior exame grafotécnico. 
7.20 O candidato, ao ingressar no local de realização das provas, deverá manter des-
ligado qualquer aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, ainda que os sinais de 
alarme estejam nos modos de vibração e silencioso. 
7.20.1 Recomenda-se ao candidato, no dia da realização da prova, não levar quais-
quer dos aparelhos indicados nas alíneas “l” e “m” do item 7.19. Caso seja necessário 
o candidato portar algum desses aparelhos eletrônicos, estes deverão ser acondicio-
nados, no momento da identifi cação, em embalagem específi ca a ser fornecida pela 
Fundação Carlos Chagas exclusivamente para tal fi m, devendo a embalagem, lacrada, 
permanecer embaixo da mesa/carteira durante toda a aplicação da prova.
7.20.2 É aconselhável que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo 
que nenhum som seja emitido, inclusive do despertador caso esteja ativado, sob pena 
de exclusão do Concurso.
7.21 Será, também, excluído do Concurso, o candidato que estiver utilizando ou por-
tando em seu bolso os aparelhos eletrônicos indicados nas alíneas “l” e “m”, item 
7.19 deste Capítulo, após o procedimento estabelecido no item 7.20.1 deste Capítulo. 
7.22 Os demais pertences pessoais dos candidatos, tais como: bolsas, sacolas, bonés, 
chapéus, gorros ou similares, óculos escuros e protetores auriculares, serão acomo-
dados em local a ser indicado pelos fi scais de sala, onde deverão permanecer até o 
término da prova. 
7.22.1 A Fundação Carlos Chagas e a Prefeitura Municipal de Campinas não se res-
ponsabilizarão por perda ou extravio de documentos, objetos ou equipamentos ele-
trônicos ocorridos no local de realização das provas, nem por danos neles causados.
7.23 No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não constar 
nas listagens ofi ciais relativas aos locais de prova indicados no Cartão Informativo, 
a Fundação Carlos Chagas procederá à inclusão do candidato, desde que apresente o 
boleto bancário com comprovação de pagamento, mediante preenchimento de formu-
lário específi co. 
7.23.1 A inclusão de que trata o item 7.23 será realizada de forma condicional e será 
analisada pela Fundação Carlos Chagas, na fase do Julgamento das Provas Objetivas, 
com o intuito de verifi car a pertinência da referida inscrição. 
7.23.2 Constatada a improcedência da inscrição, essa será automaticamente cancelada 
e considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 
7.24 Durante a realização das provas, a Fundação Carlos Chagas poderá utilizar detec-
tor de metais, com a fi nalidade de impedir fraude. 
7.25 Distribuídos os Cadernos de Questões aos candidatos e, na hipótese de se verifi -
carem falhas de impressão, a Fundação Carlos Chagas tomará as providências neces-
sárias, antes do início da prova, para:
a) substituir os Cadernos de Questões defeituosos; 
b) em não havendo número sufi ciente de Cadernos para a devida substituição, pro-
cederá à leitura dos itens onde ocorreram falhas, usando, para tanto, um Caderno de 
Questões completo. 
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7.25.1 Se a ocorrência for verifi cada após o início da prova, a Fundação Carlos Cha-
gas estabelecerá prazo para reposição do tempo usado para regularização do caderno. 
7.26 Haverá, em cada sala de prova, cartaz/marcador de tempo para que os candidatos 
possam acompanhar o tempo de prova. 
7.27 A inviolabilidade do sigilo das provas será comprovada no momento de romper-
-se o lacre das caixas de provas mediante termo formal e na presença de 3 (três) can-
didatos nos locais de realização das provas. 
7.28 Quando, após a prova, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, 
grafológico ou por investigação policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, 
sua prova será anulada e o candidato será automaticamente eliminado do Concurso. 
7.29 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação 
das provas em razão de afastamento do candidato da sala de prova. 
7.30 Em nenhuma hipótese será realizada qualquer prova fora do local, data e horário 
determinados.
7.31 Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais adquiridos, não 
serão fornecidos exemplares dos Cadernos de Questões a candidatos ou a instituições 
de direito público ou privado, mesmo após o encerramento do Concurso. O candidato 
deverá consultar o Cronograma de Provas e Publicações (Anexo IV), para tomar co-
nhecimento da(s) data(s) prevista(s) para divulgação das questões das Provas Objeti-
vas, dos gabaritos e/ou dos resultados. 
7.31.1 As questões das Provas Objetivas fi carão disponíveis no site www.concursos-
fcc.com.br até o último dia para interposição de recursos referentes ao Resultado das 
Provas Objetivas. 

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

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

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

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

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

tões discursivas;
9.8.3 tiver obtido nota igual ou superior a 60 (sessenta) na soma dos pontos obtidos 
nas duas avaliações (Peça Processual e questões discursivas); 
9.8.4 estiver, dentre os mais bem classifi cados, após processados os itens 9.8.1, 9.8.2 
e 9.8.3, até a 150ª (centésima quinquagésima) posição, respeitados os empates na úl-
tima colocação e os candidatos com defi ciência inscritos de acordo com o capítulo V, 
habilitados em conformidade com os critérios estabelecidos no Capítulo VIII e com os 
itens 9.8.1, 9.8.2 e 9.8.3 deste Edital.
9.9 Os demais candidatos serão excluídos do Concurso.
9.10 Demais informações sobre a prova constarão do Edital de Convocação.

 X - TERCEIRA ETAPA - AVALIAÇÃO DE TÍTULOS  

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

ALÍNEA TÍTULO VALOR 

A
DIPLOMA, DEVIDAMENTE REGISTRADO, OU CERTIFICADO/

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

ACOMPANHADO DO HISTÓRICO ESCOLAR.
4,00

B
DIPLOMA, DEVIDAMENTE REGISTRADO, OU CERTIFICADO/

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

ACOMPANHADO DO HISTÓRICO ESCOLAR.
2,00

C

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

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

1,00

10.3 Não serão aceitos protocolos de documentos, de certidões, de diplomas ou de 
declarações, os quais devem ser apresentados em cópia autenticada por tabelionato.
10.4 Os documentos e diplomas relacionados a cursos realizados no exterior somente 
serão considerados quando vertidos para o português, por tradutor ofi cial, e reconhe-
cidos segundo a legislação própria.
10.5 Cada título será considerado e avaliado uma única vez, situação em que fi ca 
vedada a cumulatividade entre os títulos. 
10.5.1 Não haverá soma de títulos, sendo que o candidato deverá encaminhar um úni-
co título. Caso apresente mais de um título dos elencados nas alíneas “A”, “B” e “C” 
será considerado para avaliação apenas o de maior valor. 
10.6 Os títulos a serem avaliados deverão ser encaminhados:
a) em fotocópias autenticadas e discriminadas em relação específi ca, sem rasuras ou 
emendas, identifi cada com o nome completo do candidato, assinatura e número do 
documento de identidade;
b) por meio de  SEDEX  ou  Aviso de Recebimento  (AR) à Fundação Carlos Chagas 
(A/C Coordenação de Execução de Projetos - Ref: Títulos/Prefeitura Municipal de 
Campinas - Av. Prof. Francisco Morato, 1565 - Jardim Guedala - São Paulo - SP - CEP 
05513-900).
10.6.1 Somente serão avaliados os títulos enviados conforme item 10.6 deste Capítulo, 
tendo como referência a data da postagem.
10.6.1.1 Expirado o período de entrega dos títulos, não serão aceitos pedidos de inclu-
são de documentos, sob qualquer hipótese ou alegação.
10.7 Não serão aceitos títulos enviados por fax,  e-mail , via postal ou outro meio que 
não o estabelecido neste Edital. 
10.8 Todos os títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as 
informações necessárias ao perfeito enquadramento e consequente valoração.
10.9 A avaliação dos títulos será feita pela Fundação Carlos Chagas e o seu resultado 
será publicado no Diário Ofi cial da Prefeitura do Município de Campinas e divulgado 
no endereço eletrônico da Fundação Carlos Chagas ( www.concursosfcc.com.br ).
10.10 Não serão recebidos títulos ou documentos comprobatórios, apresentados fora 
do prazo estabelecido neste edital ou em desacordo com o disposto neste Capítulo. 
10.11 Não constituem títulos os atestados de capacidade técnico-jurídica ou de boa 
conduta profi ssional. 
10.12 Os títulos enviados não serão devolvidos, mesmo após o encerramento deste 
certame.
10.13 Comprovada, em qualquer tempo, a irregularidade ou ilegalidade na obtenção 
dos títulos, o candidato terá anulada a respectiva pontuação e, comprovada a culpa do 
mesmo, será excluído do Concurso.
10.14 Quando o nome do candidato for diferente do constante dos documentos apre-
sentados, deverá ser anexado comprovante de alteração do nome (por exemplo: cer-
tidão de casamento). 
10.15 A Secretaria Municipal de Recursos Humanos da Prefeitura de Campinas pode-
rá solicitar, no ato da posse, a apresentação dos documentos originais para verifi cação 
da autenticidade dos documentos enviados para a Prova de Títulos deste Concurso 
Público.
10.16 Se constatada qualquer tipo de falsidade nos documentos apresentados para 
pontuação na Prova de Títulos, o candidato, além de ser excluído deste certame, estará 
sujeito a responder por falsidade ideológica de acordo com o disposto no item 16.10, 
Capítulo XVI, deste Edital. 

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

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

 XIII - DO PREENCHIMENTO DE VAGAS 
  
13.1 Após a homologação do Concurso Público, os candidatos habilitados poderão ser 
convocados a qualquer momento,  durante todo o prazo de validade do certame , de 
acordo com a exclusiva necessidade da Prefeitura Municipal de Campinas, reservan-
do-se ao direito de proceder à convocação e à nomeação, em número que atenda ao 
seu interesse e às suas necessidades.
13.2 O candidato não poderá alegar desconhecimento da publicação de convocação, 

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

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

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

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

cerão e não se responsabilizarão por quaisquer cursos, textos e apostilas referentes a 
este Concurso Público, sendo de responsabilidade do candidato a escolha e busca do 
material de estudo
16.17 Os questionamentos relativos a casos omissos e/ou duvidosos serão julgados 
pela Comissão de Concurso da Prefeitura Municipal de Campinas, conjuntamente 
com a Fundação Carlos Chagas.

Campinas, 21 de março de 2016

 Marionaldo Fernandes Maciel 
 Secretário Municipal de Recursos Humanos 

 ANEXO I 
 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Observações:  
Considerar-se-ão a legislação e as Súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Supe-
rior Tribunal de Justiça, vigentes até a data da publicação do Edital de Abertura de 
Inscrições.  A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, 
bem como alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão 
objetos de avaliação nas provas do certame.
  
 CONHECIMENTOS ESPECÌFICOS I E II 
  
 DIREITO ADMINISTRATIVO 
1. Conceito de direito administrativo. Regime jurídico administrativo. Função pública. 
Função administrativa. Função política ou de governo. Conceito de interesse público. 
Interesse primário e secundário. Regime jurídico administrativo. Regime de direito 
privado e Administração Pública. Relação jurídica administrativa. 2 Organização ad-
ministrativa. Órgãos públicos. Competências administrativas. Competências discri-
cionárias e vinculadas: procedimento de decisão administrativa; conceito, fundamen-
tos e limites da discricionariedade, mérito do ato administrativo, discricionariedade 
técnica, controle da discricionariedade. Centralização e descentralização administrati-
va. Desconcentração. Hierarquia administrativa. Delegação e avocação de competên-
cia. 3. Administração indireta. Conceito. Controle da administração indireta. Autar-
quias. Autarquias especiais. Agências reguladoras. Fundações públicas. Empresas 
estatais: empresas públicas e sociedades de economia mista. Relação entre a Adminis-
tração federal, estadual e municipal. Consórcios públicos. Contrato de rateio e de pro-
grama. Convênios entre entidades federativas. Acordos (Termos) de cooperação. 4. 
Terceiro setor. Conceito. Cadastro Municipal das entidades parceiras do terceiro setor. 
Títulos de utilidade pública. Entes paraestatais. Serviços sociais autônomos. Organi-
zações sociais. Contrato de gestão. Lei Federal nº 9.637/98. Organizações de socieda-
de civil de interesse público. Termo de parceria. Lei Federal nº 9.790/99. Chamamen-
to público. 5. Servidores públicos I. Servidores estatais: servidores e empregados 
públicos. Regime de emprego público nos Municípios. Servidores públicos: conceito, 
classifi cação e regime jurídico. Remuneração dos servidores públicos. Acessibilidade 
aos cargos públicos. Concurso público. Processo seletivo público. Contratação tempo-
rária. Terceirização. Direito de greve e sindicalização dos servidores públicos. Cargos 
públicos. Estágio probatório. Estabilidade. Provimento. Remoção. Cessão de servido-
res. Enquadramento. Redistribuição. 6. Servidores públicos II. Aposentadoria dos ser-
vidores públicos. Regime próprio e previdência complementar. Deveres e proibições 
dos servidores públicos. Responsabilidade dos servidores públicos e dos agentes polí-
ticos: civil, administrativa e criminal. Processo Administrativo Disciplinar. 7. Compe-
tência regulamentar. Decreto executivo. Regulamentos de execução; regulamentos de 
complementação técnica; regulamentos impróprios. Outros veículos introdutores de 
normas abstratas: resoluções, regimentos, portarias, instruções. Extinção dos regula-
mentos. Controle parlamentar e jurisdicional dos regulamentos. 8. Atos administrati-
vos. Ato administrativo e fato administrativo. Conceito, classifi cação, espécies de ato 
administrativo. Licenças e autorizações administrativas. Existência, validade e efi cá-
cia do ato administrativo. Elementos e pressupostos. Abuso de poder, excesso de po-
der e desvio de poder. Extinção e modifi cação do ato administrativo. Revogação. Re-
tifi cação e invalidação. Correção do ato administrativo: convalidação, conversão, 
redução ou reforma. Estabilização. Efeitos dos vícios. Limites procedimentais e tem-
porais à correção. 9. Processo administrativo: conceito, requisitos, objetivos, fases, 
espécies, princípios do processo administrativo. Audiências e consultas públicas. Coi-
sa julgada administrativa. Lei Federal nº 9.784/99. 10. Licitações públicas. Lei Federal 
nº 8.666/93. Dever de licitar, inexigibilidade e dispensa de licitação. Princípios da li-
citação. Comissão de licitação. Contratação de serviços de publicidade: Lei Federal nº 
12.232. 10. Modalidades licitatórias. Pregão, Lei Federal nº 10.520/02, Decretos Fe-
derais nºs 3.555/00 e 5.450/05. Processo licitatório. Registros cadastrais. Registro de 
preços. Decreto Federal nº 7.892/13. Microempresas e pequenas empresas, Lei Com-
plementar Federal nº 123/06. Cooperativas. Licitações de informática. Regime dife-
renciado de contratações públicas (RDC): Lei Federal nº 12.462/11 e Decreto Federal 
nº 7.581/11. 11. Contratos administrativos. Conceito, natureza jurídica. Peculiaridade 
e características dos contratos administrativos. Prazo e prorrogação do contrato. For-
malidades, instrumento contratual. Efi cácia. Extinção. Contratos administrativos e 
Regime Diferenciado de Contratações (RDC). Diversas espécies de contratos admi-
nistrativos. Administração pública locadora e locatária. Convênios administrativos. 
Chamamento público. 12. Serviços públicos. Conceito, pressupostos constitucionais, 
regime jurídico, princípios do serviço público, usuário, titularidade. Serviços de inte-
resse local. Serviço público de educação. Serviço de saúde e direito sanitário. Sistema 
Único de Saúde. Lei Federal nº 8.080/90. Serviço de saneamento básico. Serviço de 
transporte coletivo de passageiros. 13. Concessão de serviço público. Conceito, natu-
reza jurídica, motivo, remuneração do concessionário. Licitação das concessões. Con-
trato de concessão. Direitos, deveres e responsabilidade da concessionária e do poder 
concedente. Lei Federal nº 8.987/95. Permissão de serviço público. Autorização de 
serviço público. Parcerias Público-privadas. Concessão patrocinada. Concessão admi-
nistrativa. Licitação das parcerias. Regime de garantias. Arbitragem e administração 
pública. Obra pública. Licitação e concessão. Regimes de empreitada. Responsabili-
dade do construtor e da Administração. 14. Intervenção do Estado no domínio econô-
mico. Infrações administrativas à ordem econômica. Regulação administrativa. Ex-
ploração de atividade econômica pelo Estado. 15. Infrações e sanções administrativas. 
Providências acautelatórias. Multas administrativas. Poder de polícia. Ordenação ad-
ministrativa. Relação geral e especial de sujeição. Responsabilidade das pessoas jurí-
dicas. 16. Restrições, limitações e sacrifícios do direito de propriedade. Função social 
da posse e da propriedade. Desapropriação. Declaração de utilidade pública. Processo 
de desapropriação. Imissão provisória na posse. Justa indenização. Desistência da de-
sapropriação. Desapropriação indireta. Retrocessão. Desapropriação de bens públicos. 
Perdimento de bens. Requisição. Servidão administrativa. Tombamento. Proteção ao 
Patrimônio Histórico e Cultural. 17. Bens públicos: Conceito, classifi cação, afetação e 
desafetação, regime jurídico. Gestão de bens públicos. Utilização pelos administrados: 
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autorização, permissão e concessão de uso. Concessão de direito real de uso. Enfi teu-
se. Abandono. Coisas perdidas. Bens de pessoas ausentes. Herança jacente e vacante. 
Alienação de bens públicos. 18. Controle da Administração. Controle interno e exter-
no. Controle parlamentar. Controle do Tribunal de Contas. Sustação de atos e contra-
tos administrativos. Controle jurisdicional. Controle pelo cidadão e pelo Ministério 
Público. Direito de acesso à informação, Lei Federal nº 2.527/11. 19. Responsabilida-
de Extracontratual do Estado. Indenização e ressarcimento. Responsabilidade estatal 
por atos lícitos e ilícitos. Responsabilidade estatal comissiva e omissiva. Excludentes 
de nexo causal e de imputação. Dano indenizável. Responsabilidade civil pessoal dos 
agentes públicos. Responsabilização administrativa e jurisdicional. 20. Improbidade 
administrativa. Lei Federal nº 8.429/92. Crimes de responsabilidade. 21. Direito urba-
nístico, Conceito e princípios. Competências do Município em matéria urbanística. 
Planejamento urbanístico. Uso e Ocupação do Solo Urbano. Zoneamento. Poder de 
polícia urbanística. Instrumentos de controle urbanístico. Licenças urbanísticas. Vi-
gência e efi cácia das normas urbanísticas. Estatuto da Cidade (Lei federal nº 
10.257/01). Diretrizes. Instrumentos de Política Urbana. Parcelamento, Edifi cação ou 
Utilização compulsória. IPTU Progressivo no Tempo. Desapropriação com pagamen-
to em títulos. Usucapião Especial de Imóvel Urbano. Direito de Superfície. Direito de 
Preempção. Outorga Onerosa do Direito de Construir. Operações Urbanas Consorcia-
das. Transferência do Direito de Construir. Estudo de Impacto de Vizinhança. Conces-
são de Uso Especial para Fins de Moradia e Autorização de Uso (MP nº 2.220/01). 
Gestão Democrática da Cidade. Lei do Parcelamento do Solo Urbano (Lei federal nº 
6.766/79). Programa Minha Casa, Minha Vida, Lei Federal nº 11.977/09. Plano Dire-
tor e Lei de Zoneamento Urbano: conteúdo e fi nalidades. 22. Direito ambiental. Direi-
to Ambiental na Constituição Federal. Competências legislativas relacionadas ao di-
reito ambiental. Princípios de Direito Ambiental. Prevenção, precaução, 
poluidor-pagador e usuário-pagador, cooperação, informação, participação. Vigência 
e efi cácia das normas ambientais. Resolução de confl itos de normas ambientais. Res-
ponsabilidade ambiental. Licenciamento ambiental. Estudo de Impacto Ambiental. 
Política Nacional do Meio Ambiente (Lei federal nº 6.938/81 e alterações). Sistema 
Nacional do Meio Ambiente. Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. 
Política Nacional dos Recursos Hídricos (Lei Federal nº 9.433/97). Padrões de quali-
dade das águas. Lei das Sanções Penais e Administrativas Ambientais (Lei Federal nº 
9.605/98). Sistema Nacional das Unidades de Conservação (Lei Federal nº 
9.985/2000). Competências ambientais. Código Florestal.

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

Princípios gerais da atividade econômica. Atuação estatal na ordem econômica. Pro-
priedades na ordem econômica. Política urbana, agrícola e fundiária. Reforma agrária. 
Sistema Financeiro Nacional. 20. Ordem social. Seguridade social: saúde, previdência 
e assistência social. Educação e cultura. Desporto. Tutela da criança e do adolescente, 
do jovem e do idoso. Lei Orgânica do Município de Campinas. 

 DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS 
1. Interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Princípios gerais do proces-
so civil coletivo. A tutela dos interesses metaindividuais pelo Município. Legitimação 
e interesse. Políticas públicas e Direitos Fundamentais. 2. Ação Civil Pública: concei-
to, objeto, legitimação, interesse de agir. Litisconsórcio e assistência. Competência. 
Litispendência, conexão e continência em ações coletivas. Transação. Ônus da pro-
va. Liminar, Antecipação de tutela e medidas de urgência em ações coletivas. Tutela 
Inibitória em ações coletivas. Sentença. Recursos. Coisa julgada. Execução. Fundo 
para reparação dos bens lesados. Inquérito civil. Termo de ajustamento de conduta. 
Recomendações. Controle difuso de constitucionalidade e Ação Civil Pública. 3. Ação 
popular: conceito, objeto, legitimação, interesse de agir. Ação popular destinada à anu-
lação de ato lesivo ao interesse público e à tutela de interesses difusos. Competência. 
Sentença. Coisa julgada. Recursos. Posição processual das pessoas de direito público. 
4. Direito do Consumidor. Proteção constitucional ao consumidor. Princípios gerais e 
âmbito de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 5. Defesa do consumidor 
em juízo. 6. Sistema Nacional de Direito do Consumidor. Ministério Público e De-
fensoria Pública. Delegacia do consumidor. PROCON. Associações civis de defesa 
do consumidor. Departamento de proteção e defesa do consumidor. Sistema nacional 
de informações de defesa do consumidor. Plano Nacional de Consumo e Cidadania 
(Decreto nº 7.963, de 15 de março de 2013), Educação sobre Consumo Adequado. 
Confl ito de atribuições entre PROCON e outros órgãos de defesa do consumidor. 7. 
Convenção coletiva de consumo. 8. Responsabilidade pelos vícios e pelos fatos dos 
produtos e dos serviços. Prescrição, decadência e garantia. Práticas abusivas. Ofer-
ta e publicidade. Cláusulas abusivas. Contrato de adesão. Sanções administrativas. 
Serviços públicos no Código de Defesa do Consumidor. 9. Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Princípios. Direitos fundamentais. Prevenção. Política de atendimento. 
Medidas de proteção. Proteção da criança e do adolescente em juízo: individual e 
coletiva. Conselho tutelar. 10. Estatuto do Idoso. Princípios. Direitos fundamentais. 
11. Estatuto da pessoa com defi ciência (Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015) e Lei nº 
7.853, de 24 de outubro de 1989. Modelo assistencial em saúde mental (Lei nº 10.216, 
de 06 de abril de 2001). 
  
 DIREITO TRABALHISTA E PROCESSUAL DO TRABALHO 
1. Relações de trabalho. Natureza jurídica. Caracterização. 2. Sujeitos da relação de 
emprego: empregador, empregado, autônomos, avulsos, temporários. Grupo econô-
mico. Sucessão de empregadores. 3. Contrato de trabalho: defi nição e requisitos. Di-
ferenças entre contrato de trabalho e prestação de serviços, empreitada, representação 
comercial, mandato, parceria. Espécies e efeitos. Alteração, interrupção e suspensão. 
Término: aviso prévio, modalidades de extinção e verbas rescisórias. Estabilidades no 
emprego e FGTS. 4. Remuneração. Conceito e modalidades. Distinção entre remu-
neração e salário. Equiparação salarial. 5. Duração do trabalho. Jornadas. Trabalho 
noturno. Horas extraordinárias. Repouso. Férias. 6. Sindicatos. Condições de registro 
e funcionamento. Atividades e prerrogativas. Acordos e Convenções Coletivas de tra-
balho. Greve. 7. Segurança e medicina do trabalho: insalubridade e periculosidade. 7. 
A Fazenda Pública perante a Justiça do Trabalho. 8. Terceirização no serviço público. 
9. Organização e competência da Justiça do Trabalho. Graus de jurisdição. Processo 
judiciário do Trabalho: disposições preliminares, processo em geral. Dissídios indivi-
duais: ritos ordinário e sumaríssimo, fase postulatória, instrutória e decisória. Recur-
sos na Justiça do Trabalho. 10. Prescrição e decadência. 11. Execução trabalhista. 12. 
Súmulas do Tribunal Superior do Trabalho.

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

 DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

1. Princípios gerais do processo civil. Fontes. Lei processual civil. Efi cácia. Aplicação. 
Interpretação. Direito Processual Intertemporal. Critérios. 2. Jurisdição. Conceito. 
Característica. Natureza jurídica. Princípios. Limites. Competência. Critérios deter-
minadores. Competência originária dos Tribunais Superiores. Competência absoluta 
e relativa. Modifi cações. Meios de declaração de incompetência. Confl itos de com-
petência e de atribuições. 3. Direito de ação. Elementos. Condições. Classifi cação 
e critérios identifi cadores. Concurso e cumulação de ações. Conexão e continência. 
4. Processo: noções gerais. Relação Jurídica Processual. Pressupostos Processuais. 
Processo e procedimento. Espécies de processos e de procedimentos. Objeto do 
processo. Mérito. Questão principal, questões preliminares e prejudiciais. Sujeitos 
Processuais. Juiz. Princípios. Poderes. Deveres. Responsabilidade. Impedimentos e 
Suspeição. Organização judiciária federal e estadual. 5. Sujeitos Processuais. Partes 
e Procuradores. Capacidade e Legitimação. Representação e Substituição Processual. 
Litisconsórcio. Intervenção de Terceiros. Advogado. Ministério Público. Auxiliares 
da Justiça. A Advocacia Pública. Prerrogativas da Fazenda Pública em juízo. 6. Fa-
tos e atos processuais. Forma. Tempo. Lugar. Prazos. Comunicações. Nulidades. 7. 
Procedimento ordinário e sumário. Aspectos gerais. Fases. Petição inicial. Requisi-
tos. Indeferimento da petição inicial. Resposta do réu. Impulso processual. Prazos e 
preclusão. Prescrição. Inércia processual: contumácia e revelia. Formação, suspensão 
e extinção do processo. 8. Resposta do Réu. Contestação. Exceções. Reconvenção. 
Ação declaratória incidental. Incidentes processuais. 9. Providências preliminares. 
Julgamento conforme o estado do processo. Provas. Audiências. Conciliação, instru-
ção e julgamento. 10. Prova. Distribuição do ônus da prova. Fatos que independem de 
prova. Depoimento pessoal. Confi ssão. Prova documental. Exibição de documentos 
ou coisas. Prova testemunhal. Prova pericial. Inspeção judicial. Exame e valoração 
da prova. 11. Tutelas de Urgência. Fungibilidade. Antecipação dos efeitos da tutela. 
Processo Cautelar. Princípios Gerais. Poder Cautelar do Juiz. Medidas Cautelares Ino-
minadas. Procedimentos Cautelares Específi cos. Protesto, notifi cação e interpelação. 
Arresto. Sequestro. Caução. Busca e Apreensão. Exibição. Produção Antecipada de 
Provas. Justifi cação. Atentado. Tutelas de Urgência nos Tribunais. Protestos. Noti-
fi cações. Interpelações. 12. Medidas de contra cautela. Suspensão de segurança, de 
liminar e de antecipação de tutela. Restrições legais à concessão de liminares e de 
antecipação de tutela contra o Poder Público. 13. Sentença. Conceito. Classifi cações. 
Requisitos. Efeitos. Publicação, intimação, correção e integração da sentença. Exe-
cução provisória. Coisa julgada. Conceito. Espécies. Limites. 14. Remessa Ofi cial. 
Meios de impugnação à sentença. Ação rescisória. Recursos. Disposições Gerais. 
Apelação. Agravos. Embargos de Declaração. Embargos Infringentes. Recurso Ordi-
nário. Recurso Especial. Recurso Extraordinário. Recursos nos Tribunais Superiores. 
Reclamação e correição. 15. Repercussão geral. Súmula vinculante. Recursos repeti-
tivos. Liquidação de Sentença. Espécies. Procedimento. Cumprimento da sentença. 
Procedimento. Impugnação. 16. Processo de Execução. Princípios gerais. Espécies. 
Execuções especiais. Execução contra a Fazenda Pública. Regime de Precatórios. Re-
quisições de Pequeno Valor. Execução de obrigação de fazer e de não fazer. Execução 
por quantia certa contra devedor solvente. 17. Embargos do Devedor. Embargos de 
Terceiros. Exceção de pré-executividade. Remição. Suspensão e extinção do processo 
de execução. 18. Procedimentos Especiais de jurisdição contenciosa. Generalidades. 
Características. Espécies. Ação de Consignação em Pagamento. Ação de Depósito. 
Ação de Anulação e Substituição de Títulos ao Portador. Ação Monitória. Ação de 
Prestação de Contas. Ações Possessórias. Ação de Nunciação de Obra Nova. Ação 
de Usucapião. Ação de Divisão e Demarcação. Restauração de autos. Inventário e 
arrolamento. Desapropriação. 19. Procedimentos especiais de jurisdição voluntária. 
Alienações judiciais. Herança Jacente. Dúvida. Ação Popular. Ação Civil Pública. 
Aspectos processuais. 20. Mandado de Segurança. Mandado de Injunção. Mandado 
de Segurança Coletivo. Habeas Data. 21. O Processo Civil nos sistemas de controle 
da constitucionalidade. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ação Declaratória de 
Constitucionalidade. Medida Cautelar. Declaração incidental de inconstitucionalida-
de. Ações Civis Constitucionais. Arguição de Descumprimento de Preceito Funda-
mental. 22. Processo judicial tributário. Execução fi scal - Lei Federal n° 6.830/80. 
Ação anulatória de débito fi scal. Ação de repetição de indébito. Ação de consignação 
em pagamento. Ação declaratória. Medida cautelar fi scal. Outras medidas judiciais de 
natureza tributária. 23. Juizado Especial da Fazenda Pública. 24. Ação de Improbidade 
Administrativa. 25. Jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores relacionadas 
aos itens anteriores.

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

 ANEXO II 
 REQUERIMENTO PARA ISENÇÃO - DOADOR DE SANGUE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CONCURSO PÚBLICO PROCURADOR - EDITAL 05/2016

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

NOME: ________________________________________________________________________________
___

RG: 
_____________________________________

CARGO: _____________________________________________________________________________

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

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

DATA DO COMPROVANTE 1: ______/______/______

DATA DO COMPROVANTE 2: ______/______/______

DATA DO COMPROVANTE 3: ______/______/______

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

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

DATA: ______/______/______

ASSINATURA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18/04/2016

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

18/04/2016 A 
25/04/2016

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

25/04/2016

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

03/05/2016

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

24/05/2016

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

04/07/2016

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

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

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

21/07/2016

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

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

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

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

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

PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE RESULTADO PRELIMINAR DOS TÍTULOS. 26/10/2016
DIVULGAÇÃO DAS RESPOSTAS DOS RECURSOS QUANTO AO RESULTADO 
PRELIMINAR DE TÍTULOS (NO SITE DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS). 11/11/2016

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

11/11/2016

HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO 16/11/2016
 

 Campinas, 21 de março de 2016 
 MARIONALDO FERNANDES MACIEL 

 Secretário Muncipal de Recursos Humanos 
  

 CONVOCAÇÃO 
  

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

Marco Antonio Lessa da Silva, Matrícula: 58036-8
23/03/2016 às 08:30hs

Maria Rosemeire de O. Vinagre, Matrícula: 27949-8
23/03/2016 às 10:30hs

Maria Eugenia Barbosa, Matrícula: 98540-6
24/03/2016 às 08:30hs

Alexandre de Oliveira e Silva, Matrícula: 27932-3
24/03/2016 às 10:30hs
 

 Campinas, 22 de março de 2016 
 JUNTA MÉDICA OFICIAL   

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS   
  

 COMUNICADO - CONCURSO PÚBLICO 
 AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EDITAL Nº 06/2014 

 A Secretaria Municipal de Recursos Humanos da Prefeitura de Campinas, em cum-
primento à decisão judicial expressa no protocolo nº 16/10/2979, divulga abaixo a 
CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR da Sra. Lucélia Silva Lima Ferreira, portadora do 
RG. nº 50.675.575-7.

INSCRIÇÃO
NOME DO 
CANDIDA-

TO
DOCU-
MENTO

NOTA 
FINAL 

(*)

CRITÉRIOS DE DESEMPATE

CLASS.ESTA-
TUTO 
IDOSO

TITU-
LOS

CONH. 
ESPEC.

LIN-
GUA 

PORT.
FI-

LHOS
DATA 

NASCI-
MENTO

382014244V
LUCELIA 

SILVA LIMA 
FERREIRA

50675575-7 70,00 ------ 20,00 (*) 31 7 0 28/09/1970 113(*)

 

 Campinas, 22 de março de 2016 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 Diretor do Departamento de Recursos Humanos 
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 SECRETARIA DE SAÚDE 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS 
 comunicado 

 O Conselho Municipal de Saúde comunica que o  Centro de Saúde Satélite Íris,  re-
alizará a eleição de seu  Conselho Local de Saúde , no dia  30 de março de 2016, as 
09h00.  E será realizada no  Salão da Igreja São Francisco , sito a Dante Erbolato, S/
Nº, Cidade Satélite Íris  -  Campinas - SP.  
 

 Campinas, 01 de março de 2016 
 MARIA IVONILDE LÚCIO VITORINO 

 Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO DE 
SAÚDE EM 22 DE MARÇO DE 2016 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo  nº  2015/10/33.908 -  Interessado:  Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS -  Pregão Eletrônico  nº 406/2015 -  Objeto:  Registro de Preços de insu-
mos de bomba de insulina (Medtronic) em atendimento a Mandados Judiciai . 
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativos e do disposto 
no art. 8º inciso V do Decreto Municipal nº 18.099/13,  AUTORIZO,  a despesa total 
de R$  13.026,00  (Treze mil e vinte seis reais) a favor das empresas abaixo relaciona-
das nos valores indicados:
-  MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.,  no valor total de  R$ 13.026,00  (treze mil 
e vinte e seis reais), para o fornecimento dos lotes 5 e 12, Ata Registro de Preços nº 
119/2016;
 

 Campinas, 22 de março de 2016 
 CARMINO ANTONIO DE SOUZA 

 SECRETARIO DE SAÚDE 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO DE 
SAÚDE EM 22 DE MARÇO DE 2016 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo  nº  2015/10/00641  Interessado:  Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS -  Pregão Eletrônico  nº 057/2015 -  Objeto:  Registro de preços de me-
dicamentos em atendimento a mandados judiciais.Diante dos elementos constantes no 
presente processo administrativos e do disposto no art. 8º Inciso V do Decreto Muni-
cipal nº 18.099/13,  AUTORIZO,  com fulcro nas Atas de Registro de Preços abaixo, 
a despesa no valor total de  R$ 13.382,40  (Treze mil, trezentos e oitenta e dois reais e 
quarenta centavos) em favor das empresas abaixo relacionadas nos valores apontados:
-  HOSPFAR IND E COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,  no valor de  R$ 
12.126,60  (doze mil, cento e vinte e seis reais e sessenta centavos),para o fornecimen-
to do lote 02, Ata de Registro de Preço n° 222/2015;
-  CM HOSPITALAR LTDA.,  no valor de  R$ 1.255,80  (Hum mil, duzentos e cin-
quenta e cinco reais e oitenta centavos), para o fornecimento dos lotes 08 e 12 Ata de 
Registro de Preço n° 223/2015;
 

 Campinas, 22 de março de 2016 
 CARMINO ANTONIO DE SOUZA 

 SECRETARIO DE SAÚDE 
  

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

TERAPIAS ESPECIALIZADAS - SEDITE comunica: 
   
 PROTOCOLO: 14/07/04913 PAS 
INTERESSADO: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CONFIANCE LTDA 
CNPJ: 02.278.625/0011-17
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 14/07/04910 PAS 
INTERESSADO: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CONFIANCE LTDA 
CNPJ: 02.278.625/0011-17
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 15/07/02638 PAS 
INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
CNPJ: 46.068.425/0001-33
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL
INDEFERIDO POR MUDANÇA DE ENDEREÇO COM ALTERAÇÕES QUE INTERVÉM NA QUALIDADE 
DO SERVIÇO E SEM AVALIAÇÃO PRÉVIA DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO. 
E FICA DETERMINADA A DESATIVAÇÃO DO CEVS Nº 350950210-864-000003-1-0 PELO FATO DO INTE-
RESSADO NÃO COMUNICAR A MUDANÇA DE ENDEREÇO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, CON-
FORME ART. 21 DA PORTARIA CVS 4/2011. 
 

 Campinas, 21 de março de 2016 
 CECILIA COPI 

 COORDENADORA SEDITE 
  

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE A 
COORDENADORIA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

SUDOESTE COMUNICA: 
  

 PROTOCOLO N.º 2016/7/442
INTERESSADO: COMPLEXO HOSPITALAR PREFEITO EDIVALDO ORSI
CNPJ: 61.699.567/0021-36
ASSUNTO: SAÚDE - DEFESA/RECURSO 
"INDEFERIDO POR REINCIDÊNCIA, NO ATO DA INSPEÇÃO, NAS INFRAÇÕES APONTADAS NO AUTO 
DE INFRAÇÃO 4445 DE 26 DE JANEIRO DE 2016".

PROTOCOLO N.º 2016/07/365
INTERESSADO: DROGARIA SAMAS LTDA ME
CNPJ: 19.440.404/0001-24
ASSUNTO: SAÚDE - BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
DEFERIDO

PROTOCOLO N.º 2016/7/723
INTERESSADO: TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 
CNPJ: 43.244.631/0003-20
ASSUNTO: SAÚDE - LICENÇA FUNCIONAMENTO - RENOVAÇÃO
DEFERIDO

PROTOCOLO N.º 2016/07/630
INTERESSADO: DROGARIA LEANDRO BONADIA LTDA ME
CNPJ: 19.171.771/0001-48

ASSUNTO: SAÚDE - BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
DEFERIDO

PROTOCOLO N.º 2016/07/755
INTERESSADO: DROGARIA LEANDRO BONADIA LTDA - ME
CNPJ: 19.175.771/0001-48
ASSUNTO: SAÚDE - ASSUNÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA
DEFERIDO

PROTOCOLO N.º 2016/07/403
INTERESSADO: DROGARIA SAMAS LTDA ME
CNPJ: 19.440.404/0001-24
ASSUNTO: SAÚDE - BAIXA DE RESPONSABILIDADE TECNICA
DEFERIDO

PROTOCOLO N.º 2016/07/551
INTERESSADO: JOSÉ ANTONIO RIBEIRO CALLIAN - ME
CNPJ: 01.109.818/0001-19
ASSUNTO: SAÚDE - ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
DEFERIDO

PROTOCOLO N.º 2016/07/571
INTERESSADO: VALERIA CRISTINA MORETTI PIRES ME
CNPJ: 06.101.197/0001-31
ASSUNTO: SAÚDE - ASSUNÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA
DEFERIDO

PROTOCOLO N.º 2016/07/386
INTERESSADO: J. ALENCAR DE ARAUJO E CIA
CNPJ: 12.865.153/0001-80
ASSUNTO: SAÚDE - BAIXA DE RESPONSABILIDADE TECNICA
DEFERIDO

PROTOCOLO N.º 2016/07/369
INTERESSADO: CENTER MED. DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
CNPJ: 11.874.357/0001-15
ASSUNTO: SAÚDE - LICENÇA FUNCIONAMENTO - RENOVAÇÃO
DEFERIDO

PROTOCOLO N.º 2016/07/455
INTERESSADO: MICHELE GIMENES TOSCANO
CPF: 218.928.398-14
ASSUNTO: SAÚDE - RENOVAÇÃO LICENÇA 
DEFERIDO

PROTOCOLO N.º 2016/07/972
INTERESSADO: CARVALHO, MARSELHA LEONE DE
CPF: 050.896.926-37
ASSUNTO: SAÚDE - CADASTRO - LICENÇA FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO N.º 2016/07/387
INTERESSADO: J. ALENCAR DE ARAÚJO E CIA LTDA
CNPJ: 128.651.530/0001-80
ASSUNTO: SAÚDE - ALTERAÇÃO DADOS CADASTRAIS
"INDEFERIDO POR INCONSISTÊNCIANO PREENCHIMENTO DO ANEXO XI DA PORTARIA 
CVS04/2011".

PROTOCOLO N.º 2015/50/1943
INTERESSADO: DROGARIA DIC IV LTDA ME
CNPJ: 60.340.122/0001-59
ASSUNTO: SAÚDE - RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 

 Campinas, 14 de março de 2016 
 GLÁUCIA MARGOTO 

 Coordenadora VISA-SUDOESTE 

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

PÚBLICA 

 PORTARIA Nº 62/2016 SMCASP 
   

 O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Seguran-
ça Pública, no uso de suas atribuições legais e nos termos das Leis Municipais 
13.351/08 c/c 1.399/55,  
 
 Em observância ao artigo 149 da Lei Orgânica do Município de Campinas , e 
tendo em vista o contido no Processo Administrativo Disciplinar   nº 10/2015 CG-
MC nos autos do Protocolado 2014/215/348, em especial levando em conta a sugestão 
da Comissão Processante de fl s. 34 a 36 e à manifestação do Senhor Corregedor da 
Guarda Municipal de Campinas às fl s. 37 a 38 dos autos, com fulcro no artigo 50, 
inciso III, letra "f" da Lei Municipal 13.351/08, como já decidido às fl s. 39 dos autos, 
dar publicidade da aplicação da pena de SUSPENSÃO  de 15(quinze) dias ao servidor 
matrícula 111.979-6, por violação ao disposto no artigo 184, incisos V e VI da Lei Mu-
nicipal 1.399/55, c/c a Portaria nº. 001/99 da GS/SMCASP e nos termos do artigo 197, 
§ único da Lei Municipal no 1.399/55 e diante da necessidade, conveniência e opor-
tunidade ao servidor público, como já decidido às fl s. 39, converter a penalidade de 
suspensão de 15(quinze) dias aplicada ao servidor matrícula no 111.979-6 , em multa 
de 50% por dia de remuneração , devendo o servidor permanecer em serviço durante 
todo o tempo de cumprimento da penalidade.
 

 Campinas, 21 de março de 2016 
 LUIZ AUGUSTO BAGGIO 

 Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública 
  

 PORTARIA Nº 61/2016 SMCASP 
   

 O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Seguran-
ça Pública, no uso de suas atribuições legais e nos termos das Leis Municipais 
13.351/08 c/c 1.399/55,  
 
 Em observância ao artigo 149 da Lei Orgânica do Município de Campinas , e 
tendo em vista o contido no Processo Administrativo Disciplinar   nº 181/2013 CG-
MC nos autos do Protocolado 2012/215/557, em especial levando em conta a sugestão 
da Comissão Processante de fl s. 83 a 86 e à manifestação do Senhor Corregedor da 
Guarda Municipal de Campinas às fl s. 129 dos autos, com fulcro no artigo 50, inciso 
III, letra "f" da Lei Municipal 13.351/08, como já decidido às fl s. 130 dos autos, dar 
publicidade da aplicação da pena de SUSPENSÃO  de 16(dezesseis) dias ao servidor 
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matrícula 111.984-2, por violação ao disposto no artigo 184, incisos IV e VI da Lei 
Municipal 1.399/55, c/c a portaria nº. 001/99 da GS/SMCASP e nos termos do artigo 
197, § único da Lei Municipal nº. 1.399/55 e diante da necessidade, conveniência e 
oportunidade ao servidor público, como já decidido às fl s. 130, converter a penalidade 
de suspensão de 16(dezesseis) dias aplicada ao servidor matrícula no 111.984-2 , em 
multa de 50% por dia de remuneração , devendo o servidor permanecer em serviço 
durante todo o tempo de cumprimento da penalidade.
 

 Campinas, 21 de março de 2016 
 LUIZ AUGUSTO BAGGIO 

 Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública 

 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 Coordenadoria de Fiscalização de Terrenos - COFIT 

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

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

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

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

 ERNESTO DIMAS PAULELLA 
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  

  

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

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

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO”

NOTIFI-
CAÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“JORGE RO-
DRIGUES” 3263.41.24.0844.01001 31538

“CONDO-
MINIO 

FAZENDATA-
QUARAL”

8-D-SUB 2016/156/438

“JOSE 
FAUSTINO 
CABRAL”

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

 

 Campinas, 21 de março de 2016 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
  

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

 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições torna pública 
a presente notifi cação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste 
município, abaixo relacionados, conforme obrigação constituída na Lei Complemen-
tar 09/03, estabelecendo que devam executar o reparo do passeio no prazo de 30 (trin-
ta) dias, a contar desta publicação. O não cumprimento da presente notifi cação ense-
jará a imposição de multa e adoção de medidas previstas nos citados diplomas legais.

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO”

NOTIFICA-
ÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“EMILIA 
BINOTTO 

GONCALVES”
3432.12.35.0374.01001 31880 “PARQUE IN-

DUSTRIAL” 1 2016/156/1230

“GIOVANA 
BOCCONI 

COHN”
3423.13.97.0122 31539 CENTRO 8 2016/156/460

 

 Campinas, 21 de março de 2016 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
  

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO DO 
PASSEIO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 
 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições torna pública 
a presente notifi cação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste 
município e abaixo relacionados, vem através do presente edital para notifi cá-los da 
obrigação constituida na Lei Complementar nº 09/03, estabelecendo que devam exe-
cutar a pavimentação do passeio no prazo de 30 (trinta) dias, a contar desta publicação. 
O não atendimento da presente notifi cação ensejará a imposição de multa e a adoção 
das medidas previstas nos citados diplomas legais.

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTO-
GRÁFICO”

NOTIFICA-
ÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“JOSE FAUSTINO 
CABRAL” 3422.11.74.0360 31203 “JARDIM BOA 

ESPERANÇA” 2 2015/156/9833
 

 Campinas, 21 de março de 2016 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA LIMPEZA DE 
TERRENO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 
 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, não 
atenderam as notifi cações para a execução da limpeza dos terrenos abaixo relaciona-
dos nos respectivos prazos legais, vem pelo presente Edital notifi cá-los dos Autos de 
Infração e Multa lavrados conforme Lei 11.455/02. É facultada aos proprietários a 
interposição de defesa, por escrito, no prazo máximo de 08 (oito) dias a contar da pre-
sente data, sob pena do lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa e posterior 
cobrança judicial.

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTO-
GRÁFICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“PAULO LOT” 3263.42.83.0203 13946 “COND. FAZENDA 
TAQUARAL” 4 2015/156/7187

 

 Campinas, 21 de março de 2016 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
  

 EDITAL DE AUTO INFRAÇÃO E MULTA REINCIDENTE - 
LIMPEZA DE TERRENO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 
 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município não 
atenderam as notifi cações para execução de limpeza nos terrenos abaixo relacionados 
dentro dos prazos legais, vem pelo presente edital notifi cá-los dos Autos de Infração e 
Multa lavrados conforme Lei 11.455/02. É facultado aos proprietários a interposição 
de defesa, por escrito, no prazo máximo de 08 (oito) dias a contar da presente publica-
ção sob pena de lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTO-
GRÁFICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“EMILIO CARLOS 
SITAR” 3334.43.72.0287 14009 “JARDIM CAMPINA 

GRANDE” 7 2015/156/5438

“TEMA EMPREEN-
DIMENTOS IMOBI-

LIARIOS LTDA”
3343.43.60.0415 13879 “JARDIM LISA” 16 2015/156/4140

 

 Campinas, 21 de março de 2016 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA - LIMPEZA 
DE PASSEIO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 
 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, não 
atenderam as notifi cações para limpeza do passeio dos imóveis abaixo relacionados 
nos respectivos prazos legais, vem pelo presente edital notifi cá-los dos Autos de In-
fração e Multa lavrados conforme Lei Complementar 09/03. É facultado aos proprie-
tários a interposição de defesa, por escrito, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a 
contar da presente data, sob pena do lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa 
e posterior cobrança judicial.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁ-
FICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“TEMA EMPREENDI-
MENTOS IMOBILIA-

RIOS LTDA”
3343.43.60.0415 13880 “JARDIM 

LISA” 16 2015/156/4140

 

 Campinas, 21 de março de 2016 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA REPARO DO 
PASSEIO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 
 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores dos terrenos abaixo relacionados e localizados 
neste município, não atenderam as notifi cações para reparo do passeio nos respectivos 
prazos legais, vem por meio deste Edital notifi cá-los dos Autos de Infração e Multa 
lavrados conforme Lei Complementar 09/2003. É facultado aos proprietários a inter-
posição de defesa, por escrito, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar desta 
publicação sob pena do lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa e posterior 
cobrança judicial.

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“NATIVA ENGE-
NHARIA SA” 3441.24.45.0106 13934 “PONTE 

PRETA” 6 2015/156/5249
 

 Campinas, 21 de março de 2016 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
  

 EDITAL DE DEFERIMENTO DE PEDIDO DE CERTIDÃO 
DE INTEIRO TEOR   

 Protocolo: 2016/70/00638 - Requerente: Marcia Maria Saravy Balarin.
Diante da análise efetuada, AUTORIZO a cópia de inteiro teor do protocolo 
2005/40/03860, tendo o requerente 30 (trinta) dias a partir de 11/03/2016 para a reti-
rada das mesmas, conforme artigo 11 do Decreto nº 18.050, de 01 de Agosto de 2013.
 

 Campinas, 18 de março de 2016 
 ADERVAL FERNANDES JUNIOR 

 Diretor Departamento Administrativo e Financeiro - SMSP 
  

 EDITAL DE DEFERIMENTO DE PEDIDO DE CERTIDÃO 
DE INTEIRO TEOR   

 Protocolo: 2016/70/00595 - Requerente: Sílvia Maria de Oliveira.
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Diante da análise efetuada, AUTORIZO a cópia de inteiro teor do protocolo 
2005/10/18027, tendo o requerente 30 (trinta) dias a partir de 09/03/2016 para a reti-
rada das mesmas, conforme artigo 11 do Decreto nº 18.050, de 01 de Agosto de 2013.
 

 Campinas, 18 de março de 2016 
 ADERVAL FERNANDES JUNIOR 

 Diretor Departamento Administrativo e Financeiro - SMSP 

 SECRETARIA DE TRANSPORTES 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 

 CONVOCAÇÃO   
 O Secretário Municipal de Transportes de Campinas, no uso de suas atribuições legais, 
 CONVOCA  a População, Conselhos, Associações, Entidades Públicas e Privadas do 
Município de Campinas a participarem da AUDIÊNCIA PÚBLICA para a OUTOR-
GA, MEDIANTE LICITAÇÃO, DA CONCESSÃO ONEROSA, COM EXPLORA-
ÇÃO ECONÔMICA DE SERVIÇO PÚBLICO DE IMPLANTAÇÃO, AMPLIA-
ÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO, CONTROLE DA ARRECADAÇÃO E GESTÃO DO 
SISTEMA DE ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO ROTATIVO PAGO NO 
MUNICÍPIO DE CAMPINAS, a ser realizada no  Salão Vermelho do Paço Munici-
pal , localizado à Avenida Anchieta, 200, Centro, Campinas/SP.

 DATA : 01/04/2016
 HORÁRIO : 10h00

 AUTORIDADES PARTICIPANTES:  
- Secretário Municipal de Administração
- Secretário Municipal de Transportes
- Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

 FUNDAMENTO LEGAL 
Esta Audiência Pública será realizada em atendimento ao disposto nos art. 98, inciso 
II, da Lei Complementar Municipal nº 15/2006; art. 2º inciso XIII da Lei Federal nº 
10257/2001; art. 15, inciso III, da Lei Federal nº 12.587/2012 e art. 39 da Lei Fede-
ral n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e considerando os preceitos da Lei Federal nº 
8987/1995 sendo regulada pelo Decreto Municipal nº 17.827, de 27 de dezembro de 
2012.

Informações gerais encontram-se disponibilizadas no site da EMDEC, www.emdec.
com.br. As vistas ao processo administrativo nº 16/10/10229, referentes à Audiência 
Pública nº 01/2016, podem ser efetuadas no Departamento de Atendimento da EM-
DEC (Rua Doutor Sales de Oliveira nº 1.028, Vila Industrial, Campinas, SP) do dia 
16/03/2016 até 31/03/2016, de 2ª a 6ª feira, das 08h30 às 16h00. Questionamentos e 
dúvidas deverão ser encaminhados através de formulário disponível para inscrição no 
site supracitado e encaminhados como anexos para o endereço eletrônico audiencia.
serr@emdec.com.br ou entregues impressos na data do evento.
As inscrições poderão ser realizadas no mesmo prazo estipulado para vistas ao pro-
cesso administrativo.
O desenvolvimento dos trabalhos e os resultados da Audiência pública serão divulga-
dos em até 10 dias úteis após a realização da mesma no site da EMDEC. 

 Campinas, 15 de março de 2016 
 CARLOS JOSÉ BARREIRO 
 Secretário Municipal de Transportes  

  

 RESOLUÇÃO N° 103/2016 
 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE 

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 
 Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal n.º 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro;
Considerando que o órgão executivo de trânsito neste município é a Secretaria de 
Transportes, por força do disposto no artigo 22, inciso VII da Lei Municipal n.º 7.721, 
de 15 de dezembro de 1993;
O Secretário Municipal de Transportes, no uso de suas atribuições, com fulcro no 
artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro, torna público, nos termos da Resolução 
do CONTRAN n°404/12, a relação de Auto de Infração de Trânsito (AIT) validados 
e processados em 22/03/2016, nesta Secretaria e notifi ca os proprietários dos veículos 
que, caso queiram, terão prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação, para 
oferecer defesa da autuação e/ou informar condutor infrator. A informação de condu-
tor infrator aqui autorizada somente é cabível quando este não tiver sido identifi cado 
na lavratura do auto de infração.

PLACA AIT COD. INFR DATA INFR PLACA AIT COD. INFR DATA INFR

ABK8117 L121309097 74550 17/03/2016 ABL4833 L121270267 60503 16/03/2016

ABU3113 L121303607 74550 16/03/2016 AIZ7711 L121313057 74550 17/03/2016

AJS3284 I190584564 73662 02/03/2016 AKM1286 L121306787 74630 17/03/2016

AKY1522 I190695664 55500 02/03/2016 ALA8652 I190467304 57380 02/03/2016

ALH6881 L121350907 74550 17/03/2016 ALX1438 I190584894 51851 02/03/2016

AMC0919 I190639344 73662 01/03/2016 ANV6064 I190767824 73662 02/03/2016

AOB5687 L121376747 74550 17/03/2016 AOF7131 I189820394 55500 02/03/2016

AOL8127 I191080224 60501 02/03/2016 APP7819 L121283687 74550 16/03/2016

APW7115 L121304697 74630 16/03/2016 AQC4244 L121343527 74550 17/03/2016

ARW2880 L121347607 74550 17/03/2016 ARZ4297 L121279837 60503 16/03/2016

ATA6145 I190477314 55412 02/03/2016 ATA9372 I190794224 51851 01/03/2016

ATT9333 I190584344 56650 02/03/2016 AUF6868 L121366187 74550 17/03/2016

AUM2711 L121334177 74550 17/03/2016 AUN3149 L121339567 60503 17/03/2016

AUS3360 L121327807 74550 17/03/2016 AVM8508 L121316797 74550 17/03/2016

AWE8876 I190648804 55412 02/03/2016 AWF6372 I190825244 55412 02/03/2016

AXB5690 L121317127 60503 17/03/2016 AXG8874 L121318447 74550 17/03/2016

AYH8330 L121374437 74550 17/03/2016 AYX9278 L121294137 74550 16/03/2016

AZD9297 L121317897 74550 17/03/2016 AZQ1026 L121287427 60503 16/03/2016

AZZ7397 L121340667 74550 17/03/2016 BAF4640 L121286877 74550 16/03/2016

BAU0255 I190452894 51851 02/03/2016 BBK0506 L121292597 74550 16/03/2016

BDD6767 L121375107 74550 17/03/2016 BDM3553 I190237074 55500 01/03/2016

BDN3336 L121352877 60503 17/03/2016 BFJ4021 I190768924 51851 02/03/2016

BFL7355 I190710294 55412 02/03/2016 BFZ7904 I190366984 55500 02/03/2016

BFZ9157 L121362227 74550 17/03/2016 BGA4693 I190557174 54521 02/03/2016

BGD9001 L121283797 74550 16/03/2016 BHT5749 L121345837 74550 17/03/2016

BIA7087 I190601614 51851 02/03/2016 BIM9242 I190703254 55500 02/03/2016

BLA3313 L121344297 74550 17/03/2016 BLB3725 I190769474 51851 02/03/2016

BMC5948 L121270157 74550 16/03/2016 BMC6705 L121272357 74550 15/03/2016

BNA4376 I190584904 55500 02/03/2016 BNY2226 I190310554 55500 01/03/2016

BNZ9607 L121313717 60503 17/03/2016 BOF3457 I190767604 51851 02/03/2016

BOO6090 L121353097 60503 17/03/2016 BOQ3767 L121386867 74550 17/03/2016

BOX3255 L121382797 74550 17/03/2016 BPC4497 I189432754 51851 02/03/2016

BPD9395 L121271697 74550 15/03/2016 BPG7958 L121359917 74550 17/03/2016

BPH3348 L121325157 60503 17/03/2016 BPI9346 L121327907 74550 17/03/2016

BPL4505 L121289077 60503 16/03/2016 BPU0515 I190048974 51851 02/03/2016

BPZ8199 I190452784 51851 02/03/2016 BQG4643 L121305027 74550 16/03/2016

BQH4393 L121322517 74550 17/03/2016 BQH5504 I190721624 51851 02/03/2016

BQH8142 L121323837 74550 17/03/2016 BQM5288 I190452674 51851 02/03/2016

BQM7101 I190694014 51851 02/03/2016 BSQ5344 I190585114 55412 02/03/2016

BTD2530 I190692704 51851 02/03/2016 BTG6172 L121375537 60503 17/03/2016

BTG9594 I190446514 51851 02/03/2016 BTK8877 I190641874 55412 02/03/2016

BTN3379 L121287537 60503 16/03/2016 BTT1415 L121378727 60503 17/03/2016

BUB5458 L121268067 60503 16/03/2016 BUD7509 L121309207 74550 17/03/2016

BUE2295 L121347047 60503 17/03/2016 BUI4249 I190817214 55500 02/03/2016

BUW9319 L121371467 74550 17/03/2016 BVN3258 L121364427 60503 17/03/2016

BVQ9646 L121281157 74550 16/03/2016 BWC1058 I190769804 51851 02/03/2016

BXM9935 I190742634 55412 02/03/2016 BYR7460 I188708954 58194 02/03/2016

BYT2081 I188298654 70481 02/03/2016 BYY0609 L121304147 74550 16/03/2016

BYY0698 L121304477 74630 16/03/2016 BZE7441 I190641984 55412 02/03/2016

BZJ2150 L121375757 74550 17/03/2016 BZT2373 L121297877 74550 17/03/2016

CAC4342 I190500194 51851 02/03/2016 CAL1357 L121340447 60503 17/03/2016

CAQ9852 L121327577 74550 17/03/2016 CBG5990 I191052404 51851 02/03/2016

CBI7273 I190363024 73662 02/03/2016 CCJ6782 L121379507 60503 17/03/2016

CCR6545 L121355957 74550 17/03/2016 CCS8168 L121307557 74550 17/03/2016

CCW5960 I190694344 55500 02/03/2016 CCW8319 L121302387 74550 16/03/2016

CCW8942 I189812584 55500 02/03/2016 CCW9320 L121270927 60503 15/03/2016

CCW9486 L121363767 74550 17/03/2016 CCY8584 L121282917 74550 16/03/2016

CDM8533 L121272687 74550 15/03/2016 CDU6015 L121342537 74550 17/03/2016

CDU9838 L121312067 60503 17/03/2016 CDZ9854 L121317237 74550 17/03/2016

CEG7340 I190714704 73662 02/03/2016 CEM3157 L121276647 74550 16/03/2016

CEM3157 L121346717 74550 17/03/2016 CEV3018 L121280167 60503 16/03/2016

CEV3237 L121336707 74550 17/03/2016 CEY2607 L121287097 74550 16/03/2016

CEY5847 L121300957 74550 16/03/2016 CFJ1097 L121370147 74630 17/03/2016

CFJ1097 L121383127 74630 17/03/2016 CFW8981 L121385217 74630 17/03/2016

CFY4674 L121305137 74630 16/03/2016 CFY5909 L121324277 74550 17/03/2016

CGB1859 I190870124 51851 02/03/2016 CGG7847 L121333297 60503 17/03/2016

CGK2156 L121373557 74550 17/03/2016 CGP4829 L121344627 74550 17/03/2016

CHD8992 L121274887 60503 16/03/2016 CHN4013 L121385767 74550 17/03/2016

CHS2437 L121353317 74550 17/03/2016 CHT6642 I190768704 51851 02/03/2016

CIB8231 L121337707 74550 17/03/2016 CIB8231 L121348807 60503 17/03/2016

CIN4111 L121296997 74550 17/03/2016 CIR3839 I190633624 55500 01/03/2016

CIS4992 I190094844 51851 01/03/2016 CIW5644 L121299637 74550 16/03/2016

CIW5644 L121299967 74630 16/03/2016 CIX9512 I189670804 54521 01/03/2016

CJB8309 I190847134 51851 02/03/2016 CJD0558 L121271037 74550 15/03/2016

CJO1632 I186608394 54521 02/03/2016 CJO4714 L121148717 74550 14/03/2016

CJQ4459 L121353427 74550 17/03/2016 CJY6266 I190710844 55412 02/03/2016

CJY7880 L121319437 74550 17/03/2016 CJY9143 I190814794 51851 02/03/2016

CJY9163 I189539894 75870 01/03/2016 CKC3226 L121328907 74550 17/03/2016

CKF5661 I189934574 51851 29/02/2016 CKG0720 I190381724 60412 02/03/2016

CKG6367 L121318337 74550 17/03/2016 CKG9981 L121363107 60503 17/03/2016

CKJ2115 L121338807 74550 17/03/2016 CLK6115 L121348697 60503 17/03/2016

CLY0208 I190768484 51851 02/03/2016 CLY6232 L121386317 74550 17/03/2016

CMA2902 L121301507 74550 16/03/2016 CMA2902 L121301837 74550 16/03/2016

CMJ0346 I190614484 51851 01/03/2016 CMJ0559 L121279067 74550 16/03/2016

CMJ1894 L121279507 74550 16/03/2016 CNQ3103 L121355517 74550 17/03/2016

CNQ5096 I190571804 55412 01/03/2016 CNQ9535 I190769254 51851 02/03/2016

CNU6526 L121295237 60503 16/03/2016 CNY6660 L121307997 74550 17/03/2016

CNY6660 L121307887 74550 17/03/2016 CNY6660 L121376527 74550 17/03/2016

CNY6660 L121376637 74550 17/03/2016 CNZ3797 L121294027 74550 16/03/2016

COA2177 L121202947 74550 15/03/2016 COA3487 L121297437 74550 17/03/2016

COC9636 L121321417 60503 17/03/2016 COZ2107 L121273907 74550 15/03/2016

COZ7002 I190711064 55412 02/03/2016 COZ7336 L121322847 74550 17/03/2016

COZ7928 L121371577 60503 17/03/2016 CPG1500 L121310857 74550 17/03/2016

CPH4173 L121328787 74550 17/03/2016 CPK8008 L121336267 74550 17/03/2016

CPR3786 L121358607 60503 17/03/2016 CPU2741 L121387527 74550 17/03/2016

CPU4463 I190352804 54870 02/03/2016 CPU6799 L121304917 74550 16/03/2016

CPU8488 L121348587 74550 17/03/2016 CPZ4491 L121339017 60503 17/03/2016

CQB6057 I190768374 51851 02/03/2016 CQH3509 L121319767 60503 17/03/2016

CQW9340 L121387087 74550 17/03/2016 CRD8318 I190830304 60412 02/03/2016

CRG2853 L121334947 74550 17/03/2016 CRI2811 I186753604 53800 01/03/2016

CRM0032 L121305687 74550 16/03/2016 CRQ1410 L121338797 74550 17/03/2016

CSA9409 I190641104 51851 01/03/2016 CSD2065 L121285557 74550 16/03/2016

CSF1768 I191142594 51851 02/03/2016 CTA5943 I189671234 54521 01/03/2016

CTI9262 L121291277 60503 16/03/2016 CTJ7661 L121300077 74550 16/03/2016

CTJ7661 L121300307 74550 16/03/2016 CTN9463 I190464334 55411 02/03/2016

CTO8929 I190363134 60411 02/03/2016 CTP0664 L121351007 74550 17/03/2016

CTP0733 L121381707 60503 17/03/2016 CTP6096 I190503714 51851 01/03/2016

CTS3707 L121378947 74630 17/03/2016 CUB0972 L121288637 60503 16/03/2016

CUB3694 I190598864 73662 02/03/2016 CUC5047 L121275987 74550 16/03/2016

CUI3005 I186753594 55500 01/03/2016 CVL2017 L121351557 60503 17/03/2016

CVN5229 L121324607 60503 17/03/2016 CVY0163 I190557404 54521 02/03/2016

CWC8785 L121350127 74550 17/03/2016 CWG0416 L121362997 60503 17/03/2016

CWI2529 L121281817 60503 16/03/2016 CWK9769 I190806104 60412 02/03/2016

CWM8028 L121323617 74550 17/03/2016 CWN4673 I189590714 73662 01/03/2016

CWU0339 L121326807 74630 17/03/2016 CWV9210 I190710514 51851 02/03/2016

CXC4547 I190816884 55500 01/03/2016 CXD1865 L121328677 74550 17/03/2016

CXD1898 I189360154 55500 02/03/2016 CXD3102 I190382164 60412 02/03/2016

CXD4363 L121290287 74550 16/03/2016 CXD7205 I190577744 55412 02/03/2016

CXD7205 L121382807 74630 17/03/2016 CXR9786 L121373997 74550 17/03/2016

CXT5661 I189591484 53800 02/03/2016 CXT5741 L121330107 74550 17/03/2016
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CXT6172 L121356397 60503 17/03/2016 CXT7776 I190830194 60412 02/03/2016

CXT8132 L121296667 74630 17/03/2016 CYJ2479 L121293257 60503 16/03/2016

CYQ5666 I190604474 55412 02/03/2016 CYV7744 L121361907 60503 17/03/2016

CYY1393 L121346497 60503 17/03/2016 CYZ2516 I190607884 60411 02/03/2016

CZA1853 L121367947 74550 17/03/2016 CZA4334 I190827774 51851 02/03/2016

CZC5613 L121334727 74550 17/03/2016 CZD1898 I190690164 55415 02/03/2016

CZD3418 L121297217 74550 17/03/2016 CZD3418 L121297327 74630 17/03/2016

CZD3418 L121307337 74550 17/03/2016 CZE0962 L121316137 60503 17/03/2016

CZK0161 L121371807 74550 17/03/2016 CZK7153 L121276107 74550 16/03/2016

CZY7002 L121269387 74550 16/03/2016 DAQ0121 L121324167 74550 17/03/2016

DBB3070 L121345407 60503 17/03/2016 DBF4327 L121345067 74550 17/03/2016

DBJ9370 L121332857 60503 17/03/2016 DBL5365 L121359707 74550 17/03/2016

DBX5029 L121386427 74550 17/03/2016 DBY1315 I190730204 73662 02/03/2016

DBY3095 L121359257 60503 17/03/2016 DBY4020 L121354747 74550 17/03/2016

DBZ0834 I190447284 51851 02/03/2016 DCH7504 L121297107 74550 17/03/2016

DCO5716 L121312947 74550 17/03/2016 DCQ7543 L121367407 74630 17/03/2016

DCW7951 L121269717 74550 16/03/2016 DCZ2172 L121377517 74550 17/03/2016

DCZ6409 I190814904 51851 02/03/2016 DCZ8121 L121384337 74550 17/03/2016

DDB8846 L121384777 74550 17/03/2016 DDE1490 L121321747 74550 17/03/2016

DDE8464 L121389067 74630 17/03/2016 DDF7512 L121384557 74550 17/03/2016

DDJ0907 I190814024 51851 01/03/2016 DDJ1085 I190768814 51851 02/03/2016

DDJ2618 I190613824 54521 29/02/2016 DDJ2699 L121277417 60503 16/03/2016

DDJ6422 I190599084 51851 02/03/2016 DDJ7685 L121305907 74710 16/03/2016

DDJ7685 L121310527 60503 17/03/2016 DDM0923 I190660804 55411 02/03/2016

DDS6736 L121372787 74550 17/03/2016 DDU3233 I190561574 51930 02/03/2016

DDV1234 L121303707 74550 16/03/2016 DDV2172 I190713154 55412 01/03/2016

DDV4537 I190611184 51851 02/03/2016 DDV6890 I190694564 55500 02/03/2016

DDV7451 L121274557 60503 16/03/2016 DDY3087 L121333957 74550 17/03/2016

DDY3861 I190581814 55412 02/03/2016 DDY4639 L121301727 74550 16/03/2016

DED1187 L121286437 74550 16/03/2016 DEX9670 I190557614 55500 01/03/2016

DEY7619 L121360357 74550 17/03/2016 DFE2578 I189631084 73662 01/03/2016

DFE5898 L121352767 60503 17/03/2016 DFE7048 L121314267 60503 17/03/2016

DFI7193 I190641764 57380 02/03/2016 DFI8212 I189348054 60501 02/03/2016

DFJ6114 L121383677 74550 17/03/2016 DFK4314 I189674754 54521 02/03/2016

DFL6378 I190583244 73662 01/03/2016 DFM7334 L121345287 74550 17/03/2016

DFR1037 L121384887 74550 17/03/2016 DFS5617 L121369707 74550 17/03/2016

DFU0850 I190741864 51851 02/03/2016 DFU1088 I190611514 51851 02/03/2016

DFU4648 L121330547 60503 17/03/2016 DFU6540 I190813804 51851 01/03/2016

DFU6938 L121310307 74630 17/03/2016 DFW4951 I190284924 57461 02/03/2016

DFX3097 I190635054 55412 02/03/2016 DGK3548 L121326367 60503 17/03/2016

DGK9130 L121373887 60503 17/03/2016 DGM6389 I190711394 57380 02/03/2016

DGM6389 I190805554 60412 02/03/2016 DGM6389 I190805664 52070 02/03/2016

DGP1925 I190690274 55500 02/03/2016 DGU0013 L121337917 60503 17/03/2016

DGV9735 L121327027 74550 17/03/2016 DGW2060 I190830414 60412 02/03/2016

DGW3331 I190097374 73662 02/03/2016 DGW5965 I190548264 55412 29/02/2016

DGW8675 L121337147 74630 17/03/2016 DHF0828 L121306457 74550 16/03/2016

DHF3126 I190737794 54521 02/03/2016 DHF3229 L121309537 60503 17/03/2016

DHK1981 I190640004 55412 02/03/2016 DHK5257 L121372907 74550 17/03/2016

DHL3712 L121274997 74550 16/03/2016 DHO2161 L121270707 60503 16/03/2016

DHO9621 L121312727 60503 17/03/2016 DHR6672 L121367177 74550 17/03/2016

DHR7058 I185870954 73662 02/03/2016 DHS3444 L121295897 60503 16/03/2016

DHT0262 L121192937 60503 15/03/2016 DHY1099 L121313507 74550 17/03/2016

DHY1498 L121296777 74550 17/03/2016 DHY4090 I191052064 51851 02/03/2016

DHY8739 I190814464 51851 01/03/2016 DHZ5263 L121315697 74550 17/03/2016

DIS5985 L121377297 74550 17/03/2016 DIT7266 I190254674 55500 02/03/2016

DIU2173 I190710624 73662 02/03/2016 DIU3655 I190367424 60501 02/03/2016

DIX6264 I190738014 55500 02/03/2016 DIY0717 L121308657 74550 17/03/2016

DIY6142 I190561464 51852 02/03/2016 DJI9008 L121368057 74550 17/03/2016

DJL3510 L121357497 74550 17/03/2016 DJL3510 L121358267 74550 17/03/2016

DJL3510 L121361347 74550 17/03/2016 DJL3510 L121368507 74630 17/03/2016

DJM8455 L121289297 74630 16/03/2016 DJM8455 L121290407 74550 16/03/2016

DJM8455 L121292487 74630 16/03/2016 DJN5509 L121280937 74550 16/03/2016

DJN5509 L121370367 74550 17/03/2016 DJQ5654 L121367837 74550 17/03/2016

DJQ9017 L121367067 74550 17/03/2016 DKA9722 L121362117 60503 17/03/2016

DKD1096 L121273897 74550 15/03/2016 DKD1215 L121268287 60503 16/03/2016

DKD1883 I190870564 51851 02/03/2016 DKD3292 L121376087 60503 17/03/2016

DKD4204 L121275327 60503 16/03/2016 DKD7447 L121275437 74550 16/03/2016

DKD9166 L121270377 60503 15/03/2016 DKI8655 I190575324 55417 02/03/2016

DKP3189 I190048864 51851 02/03/2016 DKR0805 L121275877 74550 16/03/2016

DKW4161 I190639014 60501 01/03/2016 DKY4307 L121314047 74550 17/03/2016

DKY4307 L121318007 74630 17/03/2016 DKY4307 L121373447 74550 17/03/2016

DKY5084 L121345507 60503 17/03/2016 DKY5656 I190688954 73662 01/03/2016

DKY7173 L121331537 74550 17/03/2016 DKY7377 L121334407 74550 17/03/2016

DKY7705 L121288207 74550 16/03/2016 DKY8149 L121282367 74550 16/03/2016

DLI2134 L121273347 60503 15/03/2016 DLM9571 L121349577 74550 17/03/2016

DLN3666 L121341107 74550 17/03/2016 DLP7100 L121351337 74550 17/03/2016

DLR9545 I189421094 73662 02/03/2016 DMD1070 L121380597 60503 17/03/2016

DMD6135 L121382357 74550 17/03/2016 DMD6390 I190446404 51851 02/03/2016

DMH0677 I190503824 51851 01/03/2016 DMH3243 L121351777 60503 17/03/2016

DMK3852 L121326147 60503 17/03/2016 DML3582 I190789604 51851 01/03/2016

DMN7490 I190585004 55412 02/03/2016 DMO1767 L121311847 60503 17/03/2016

DMO2337 L121320647 74550 17/03/2016 DMO2836 I190490074 55090 01/03/2016

DMO3247 I191080114 60412 02/03/2016 DMO6254 I190578734 55500 02/03/2016

DMO8743 L121320097 74550 17/03/2016 DMU3758 L121379057 60503 17/03/2016

DMX9111 L121320207 60503 17/03/2016 DND7392 L121361237 74550 17/03/2016

DNE4371 L121327247 74550 17/03/2016 DNE5261 I190666184 54522 02/03/2016

DNH0540 L121292267 74630 16/03/2016 DNK5024 I190665304 73662 02/03/2016

DNQ2648 I190256874 51851 02/03/2016 DNT6463 L121277527 74630 16/03/2016

DNT6593 L121311307 60503 17/03/2016 DNT7947 L121273237 74550 15/03/2016

DNT8171 L121305247 74550 16/03/2016 DNV2335 L121273677 74550 15/03/2016

DNV3864 L121275217 74550 16/03/2016 DNY2384 I190453114 51851 02/03/2016

DNY2777 I190381404 60412 02/03/2016 DNY5482 L121280387 60503 16/03/2016

DNY6230 L121288417 74550 16/03/2016 DNY6784 L121322407 74550 17/03/2016

DOL0215 L121314607 60503 17/03/2016 DOL6782 I190446624 55500 02/03/2016

DOL8703 L121365637 74550 17/03/2016 DOM4876 L121386647 74550 17/03/2016

DOZ0699 L121312617 74550 17/03/2016 DPJ1533 L121281597 74550 16/03/2016

DPJ6181 L121327797 74550 17/03/2016 DPQ2655 L121356837 74630 17/03/2016

DPQ7393 I190806324 60412 02/03/2016 DQC0668 I190793784 73662 01/03/2016

DQC1219 L121269937 74550 16/03/2016 DQE7748 I190715354 51851 02/03/2016

DQE8922 L121349907 74550 17/03/2016 DQG4023 L121379937 74550 17/03/2016

DQI0078 L121357167 74550 17/03/2016 DQI0183 L121292707 74550 16/03/2016

DQI2115 L121381917 74550 17/03/2016 DQI2200 L121301947 74550 16/03/2016

DQI2697 L121285997 74550 16/03/2016 DQI3055 L121349797 60503 17/03/2016

DQI6133 L121326477 60503 17/03/2016 DQI6728 I190472364 55412 29/02/2016

DQI7223 L121333627 74550 17/03/2016 DQI8582 L121361127 74550 17/03/2016

DQI9317 I190797964 55500 02/03/2016 DQJ9121 L121385657 74550 17/03/2016

DQP8545 I190703034 55500 02/03/2016 DQT5732 L121381807 74630 17/03/2016

DQV7399 I188572664 55500 01/03/2016 DQX5941 I190647924 73662 01/03/2016

DQY4729 L121385327 74550 17/03/2016 DQY8414 L121326707 60503 17/03/2016

DRD3718 L121336047 74550 17/03/2016 DRJ6130 I190379744 60412 02/03/2016

DRQ1205 I190604694 73662 02/03/2016 DRR0403 I190598534 54521 02/03/2016

DRS3150 L121320537 74550 17/03/2016 DSH0526 L121299747 74550 16/03/2016

DSH0560 I190603484 51851 02/03/2016 DSH0915 I190380624 55500 01/03/2016

DSJ2499 L121283907 74550 16/03/2016 DSN5985 L121332747 74550 17/03/2016

DSN6839 L121270607 60503 16/03/2016 DSN7298 I190720524 55412 02/03/2016

DSN8781 I190603374 60412 02/03/2016 DSN9873 I190720854 55412 02/03/2016

DSN9968 L121335607 74550 17/03/2016 DSO2605 L121364107 60503 17/03/2016

DSS3041 L121321637 60503 17/03/2016 DSU9005 L121347597 74550 17/03/2016

DSW8980 I190721074 55412 02/03/2016 DSY6450 I188711044 51851 02/03/2016

DSZ4017 L121357717 74550 17/03/2016 DTQ5385 I190453334 51851 02/03/2016

DTT5852 L121334837 60503 17/03/2016 DTU2568 L121337807 60503 17/03/2016

DTV1823 I190112444 73662 02/03/2016 DTV1930 I190604704 55412 02/03/2016

DTX0737 L121357827 74550 17/03/2016 DTX2258 I186584414 51851 02/03/2016

DTX3191 I190474894 60411 01/03/2016 DTX8479 I190557834 55500 02/03/2016

DUL3753 L121336377 60503 17/03/2016 DUQ7959 L121335717 74550 17/03/2016

DUR2232 L121322627 60503 17/03/2016 DUR4658 I187156304 73662 02/03/2016

DUR8839 L121371687 74550 17/03/2016 DUT5408 L121348917 60503 17/03/2016

DUT9403 I190813364 55500 29/02/2016 DUT9403 L121168957 74550 15/03/2016

DVA8902 L121289957 60503 16/03/2016 DVB2049 I190695224 55500 02/03/2016

DVF9183 I190578624 55411 02/03/2016 DVR9765 I190325734 54600 01/03/2016

DVS4812 L121315587 74550 17/03/2016 DVS5049 L121355307 74550 17/03/2016

DVZ8170 L121272467 74630 15/03/2016 DWG3876 L121329007 74550 17/03/2016

DWJ6463 L121324827 74550 17/03/2016 DWK3604 L121309757 60503 17/03/2016

DXC4637 I190608654 55412 02/03/2016 DXC9127 L121352437 60503 17/03/2016

DXC9378 I190051944 60501 02/03/2016 DXD0734 I190665524 55412 02/03/2016

DXD2543 L121359037 74550 17/03/2016 DXE1565 L121306017 74550 16/03/2016

DXE2343 L121365307 74550 17/03/2016 DXE2868 L121310417 60503 17/03/2016

DXG6024 I190311004 55500 02/03/2016 DXG6697 L121307117 74550 17/03/2016

DXG7710 L121378177 60503 17/03/2016 DXH9414 L121308327 74550 17/03/2016

DXO3251 I190556844 60501 02/03/2016 DXR8667 I190714694 73662 01/03/2016

DXS1948 I190446184 55500 01/03/2016 DXS4517 I190687964 51851 01/03/2016

DXU4689 L121304367 74550 16/03/2016 DXU5121 I190737684 51851 02/03/2016

DXU5581 I190694124 54521 02/03/2016 DXU5853 L121324937 60503 17/03/2016

DXU5853 L121354967 74550 17/03/2016 DXU6390 L121316247 60503 17/03/2016

DXU8797 L121361457 74550 17/03/2016 DXU9679 L121302937 74550 16/03/2016

DXU9811 L121304707 74550 16/03/2016 DXX1566 I190646384 55412 01/03/2016

DXZ0844 L121351117 74550 17/03/2016 DXZ4761 L121358597 60503 17/03/2016

DXZ5566 I190698524 54600 01/03/2016 DXZ6557 L121288747 60503 16/03/2016

DXZ8044 I190870454 51851 02/03/2016 DYA1858 I190665634 55412 02/03/2016

DZF7989 L121276537 74550 16/03/2016 DZK0260 L121354637 74550 17/03/2016

DZK0820 I190557394 60501 02/03/2016 DZK1519 I190806874 60412 02/03/2016

DZK2446 L121265097 74630 16/03/2016 DZK3426 L121320867 74630 17/03/2016

DZK5653 L121290397 60503 16/03/2016 DZK7640 L121381257 74630 17/03/2016

DZK8917 I191090674 58434 01/03/2016 DZK9427 I189862524 60501 02/03/2016

DZW0873 L121285667 74550 16/03/2016 EAE4371 L121375647 60503 17/03/2016

EAE6032 L121313167 56732 17/03/2016 EAF7260 L121316467 74550 17/03/2016

EAG1944 L121276097 60503 16/03/2016 EAG7015 L121382467 74550 17/03/2016

EAG9153 I178718104 54870 02/03/2016 EAG9796 L121346507 74550 17/03/2016

EAI0428 L121339347 74550 17/03/2016 EAI1100 I190710184 55412 02/03/2016

EAI3257 L121274667 60503 16/03/2016 EAL1130 L121276867 74550 16/03/2016

EAN8829 I190741534 51851 02/03/2016 EAO0666 I190454104 51851 02/03/2016

EAP5775 L121268837 74550 16/03/2016 EAP5775 L121366307 74550 17/03/2016

EAS0204 L121313607 60503 17/03/2016 EAS3373 L121330437 74550 17/03/2016

EAU0288 L121286987 74550 16/03/2016 EAU0960 L121342317 60503 17/03/2016

EAV1243 I190614704 54521 01/03/2016 EAV1924 L121371797 74550 17/03/2016

EAV5263 L121279947 74550 16/03/2016 EAV5721 L121380047 60503 17/03/2016

EAV8362 I190694674 55500 02/03/2016 EAV9330 L121292607 60503 16/03/2016

EAX6990 L121278957 74550 16/03/2016 EAX7494 I190603704 55412 02/03/2016

EAX7962 I190823814 53800 02/03/2016 EBA7082 L121364647 60503 17/03/2016

EBE8424 I190257094 51851 02/03/2016 EBK9560 L121373007 74630 17/03/2016

EBQ2733 L121369377 74550 17/03/2016 EBT2105 I190817434 73662 02/03/2016

EBV1914 L121332527 74550 17/03/2016 EBX7788 I190104634 73662 02/03/2016

ECA0222 I190575764 55412 02/03/2016 ECF8979 L121281267 74550 16/03/2016

ECK7171 L121293477 74550 16/03/2016 ECK8435 L121321307 60503 17/03/2016

ECP0213 L121358377 74550 17/03/2016 ECT2923 L121333077 74550 17/03/2016

ECZ6089 L121270597 74630 16/03/2016 EDA5046 L121335167 60503 17/03/2016

EDA8327 L121382577 74550 17/03/2016 EDD5893 I190633074 73662 01/03/2016

EDD6384 I190740324 51851 02/03/2016 EDD6917 L121284677 74550 16/03/2016

EDE2707 I190380844 54521 01/03/2016 EDE4027 L121387637 74550 17/03/2016

EDF1844 L121342097 74550 17/03/2016 EDF1864 I190217934 55500 01/03/2016

EDF2512 L121286217 74550 16/03/2016 EDF5953 L121284567 60503 16/03/2016

EDF7542 I190690384 55500 02/03/2016 EDF7843 L121339457 60503 17/03/2016

EDF7960 L121279287 74550 16/03/2016 EDF9640 L121318997 74550 17/03/2016

EDG8958 I190622734 51851 02/03/2016 EDH6909 I190696004 55500 02/03/2016

EDJ0003 L121329887 74550 17/03/2016 EDL5018 I190633734 51851 01/03/2016

EDY4951 L121288857 60503 16/03/2016 EDZ0762 I190607664 57380 01/03/2016



60 Campinas, quarta-feira, 23 de março de 2016Diário Ofi cial do Município de Campinas

EDZ0891 I190710404 51851 02/03/2016 EDZ9975 I190577854 55412 02/03/2016

EEF4247 L121270047 74550 16/03/2016 EEF4247 L121293697 74630 16/03/2016

EEF9359 L121277637 74710 16/03/2016 EEF9359 L121278297 74550 16/03/2016

EEF9359 L121282707 74550 16/03/2016 EEF9359 L121291387 74550 16/03/2016

EEF9359 L121291507 74630 16/03/2016 EEF9359 L121291717 74550 16/03/2016

EEF9359 L121294907 60503 16/03/2016 EEF9362 L121277747 74630 16/03/2016

EEF9362 L121277967 74550 16/03/2016 EEF9362 L121291167 74630 16/03/2016

EEF9362 L121291827 74550 16/03/2016 EEF9362 L121292157 74630 16/03/2016

EEF9362 L121295017 60503 16/03/2016 EEF9373 L121280827 74630 16/03/2016

EEF9373 L121278517 74550 16/03/2016 EEF9373 L121290617 74630 16/03/2016

EEF9373 L121291497 74630 16/03/2016 EEF9373 L121291937 74630 16/03/2016

EEF9373 L121295127 60503 16/03/2016 EEF9374 L121278187 74550 16/03/2016

EEF9374 L121278307 74710 16/03/2016 EEF9374 L121290837 74550 16/03/2016

EEF9374 L121291607 74630 16/03/2016 EEF9374 L121292047 74630 16/03/2016

EEF9513 L121268947 74710 16/03/2016 EEF9513 L121277207 74550 16/03/2016

EEF9617 L121302277 74630 16/03/2016 EEF9618 L121296337 74550 16/03/2016

EEG0937 I190608764 73662 02/03/2016 EEG1602 I189591264 55500 02/03/2016

EEH5898 L121134857 60503 15/03/2016 EEM4772 L121290947 74550 16/03/2016

EEO5748 I190870894 51851 02/03/2016 EEP0499 I190363354 51851 02/03/2016

EEP1149 L121268727 74550 16/03/2016 EEP2600 L121358487 60503 17/03/2016

EEP2734 L121353977 74550 17/03/2016 EEP2771 I190718324 55412 02/03/2016

EEP3966 I190257534 51851 02/03/2016 EEP4001 L121289847 60503 16/03/2016

EEP6748 L121351997 74550 17/03/2016 EEV0055 L121383907 74550 17/03/2016

EEW4763 L121321857 74550 17/03/2016 EFG8958 L121354197 74630 17/03/2016

EFL7108 L121362887 74550 17/03/2016 EFL7764 I186618304 60501 01/03/2016

EFR7939 I190484794 51851 01/03/2016 EFY4004 L121338247 74550 17/03/2016

EGC0326 I190379414 60502 01/03/2016 EGC1681 I190741644 51851 02/03/2016

EGC3919 L121280507 60503 16/03/2016 EGC5258 I190796974 55500 02/03/2016

EGG5065 L121363547 74550 17/03/2016 EGH6892 L121324387 74550 17/03/2016

EGL2969 L121330877 74550 17/03/2016 EGL3169 L121326697 60503 17/03/2016

EGL8800 L121287977 74550 16/03/2016 EGM0212 L121281927 74550 16/03/2016

EGM2157 I190598424 51851 02/03/2016 EGM2378 I190806984 60412 02/03/2016

EGM2594 L121366517 74550 17/03/2016 EGM3104 I190608874 55412 02/03/2016

EGM3868 L121281707 74550 16/03/2016 EGM7267 I190813914 51851 01/03/2016

EGT8592 L121305807 74550 16/03/2016 EGT9502 I188779574 73662 02/03/2016

EGW5448 L121311077 74550 17/03/2016 EGW5603 L121344737 74550 17/03/2016

EGW5780 L121316687 74550 17/03/2016 EGW6158 I190688624 73662 01/03/2016

EGW6257 I190629114 73662 01/03/2016 EGW6415 I190454214 51851 02/03/2016

EGW9639 I190641654 51851 02/03/2016 EHE7113 L121312507 60503 17/03/2016

EHI3949 L121271707 74550 15/03/2016 EHK7402 I190648694 54521 02/03/2016

EIC6183 L121322077 74550 17/03/2016 EIC9605 I190381834 60412 02/03/2016

EID0534 I190552884 73662 02/03/2016 EID2405 L121340007 60503 17/03/2016

EIQ0851 L121333847 74630 17/03/2016 EIS7103 I186753484 55500 01/03/2016

EIX1173 L121278737 74550 16/03/2016 EIX2482 I190643964 60411 02/03/2016

EIX2680 I188773744 55500 02/03/2016 EIX4884 L121295677 74550 16/03/2016

EIX5262 I190805334 60412 02/03/2016 EIX6175 I190477104 55500 01/03/2016

EIX7849 I190464444 55412 02/03/2016 EIX8213 L121305357 74630 16/03/2016

EIX8878 I190581704 55412 02/03/2016 EIX8941 I190217604 73662 01/03/2016

EIX9046 L121350787 74550 17/03/2016 EIZ9085 L121283027 60503 16/03/2016

EJA7972 L121360137 74550 17/03/2016 EJA8147 L121301067 74550 16/03/2016

EJB4670 L121363657 60503 17/03/2016 EJB7700 I190647044 73662 01/03/2016

EJH9050 L121279727 74550 16/03/2016 EJJ1219 L121298317 74550 16/03/2016

EJK2251 L121373667 60503 17/03/2016 EJK8069 L121306347 74550 16/03/2016

EJO6645 L121269507 74550 16/03/2016 EJT2301 L121278847 60503 16/03/2016

EJT2552 L121355737 60503 17/03/2016 EJT4388 I190017404 55920 01/03/2016

EKN0228 L121329997 60503 17/03/2016 EKN1916 I190095064 54522 02/03/2016

EKN2413 I190703474 54521 02/03/2016 EKN2496 L121352657 60503 17/03/2016

EKN2585 L121358707 74550 17/03/2016 EKN2624 I190494914 73662 01/03/2016

EKN3783 I190817764 54521 02/03/2016 EKN5834 L121382137 60503 17/03/2016

EKO0918 L121290177 74550 16/03/2016 EKP9525 L121365527 74550 17/03/2016

EKR5342 L121284907 74550 16/03/2016 EKS4082 L121318667 74550 17/03/2016

EKZ0953 I190648584 60412 02/03/2016 EKZ1453 L121297547 74550 17/03/2016

EKZ1468 L121386207 74550 17/03/2016 EKZ2188 I190446844 56650 02/03/2016

EKZ2977 L121366737 60503 17/03/2016 EKZ3342 L121309977 74550 17/03/2016

EKZ3991 I190257424 51851 02/03/2016 EKZ4562 L121336487 60503 17/03/2016

EKZ4604 L121282147 74550 16/03/2016 EKZ5035 L121322307 60503 17/03/2016

EKZ5152 L121310747 60503 17/03/2016 EKZ5182 L121368497 74550 17/03/2016

EKZ6898 I190418244 73662 02/03/2016 EKZ8109 I191359074 73662 01/03/2016

EKZ9073 L121283807 60503 16/03/2016 ELF8722 I190446294 51851 01/03/2016

ELK2551 L121274227 74550 15/03/2016 ELR1390 L121281487 60503 16/03/2016

ELS7711 L121374007 60503 17/03/2016 ELV3377 I190640664 52070 01/03/2016

ELV5459 L121360687 74550 17/03/2016 ELV5459 L121361677 60503 17/03/2016

EMJ9119 L121369597 74550 17/03/2016 EMM5826 L121329557 60503 17/03/2016

EMM5893 L121369487 74550 17/03/2016 EMQ9776 L121298427 74550 16/03/2016

EMR5213 L121332307 60503 17/03/2016 EMS7869 L121312837 74550 17/03/2016

EMV1133 I188616004 73662 02/03/2016 EMW9061 L121294247 60503 16/03/2016

ENB2743 I190604144 51851 02/03/2016 ENB8444 L121358047 60503 17/03/2016

ENC0021 L121340997 60503 17/03/2016 ENC0798 I190640444 55412 01/03/2016

ENC2225 I190794774 73662 01/03/2016 ENC4137 L121313497 74550 17/03/2016

ENC4466 I190453004 73662 02/03/2016 ENC4623 L121207127 60503 16/03/2016

ENH5897 L121349687 74550 17/03/2016 ENM9190 I190721184 58270 02/03/2016

ENO5375 L121329227 60503 17/03/2016 ENR1242 I190649134 55500 02/03/2016

ENR1890 L121359807 74550 17/03/2016 ENR2040 L121381367 60503 17/03/2016

ENR9625 I190714804 55412 02/03/2016 ENT1540 L121311737 74550 17/03/2016

ENT1978 L121383347 74550 17/03/2016 ENT2126 L121387857 74550 17/03/2016

ENT3578 I190642644 58270 01/03/2016 ENT3782 L121288307 74550 16/03/2016

ENT4490 L121340557 74550 17/03/2016 ENT4739 L121374877 74550 17/03/2016

ENT6896 L121368277 74550 17/03/2016 ENT8303 I190503604 54521 01/03/2016

ENT9189 I190642104 55412 02/03/2016 ENT9219 L121295567 74550 16/03/2016

ENV6535 L121382907 74550 17/03/2016 ENX1784 L121312287 74550 17/03/2016

ENX3264 L121178307 60503 15/03/2016 ENY5185 L121285337 74550 16/03/2016

ENY9244 L121380707 74550 17/03/2016 EOF6748 I190787404 54870 01/03/2016

EOL5060 I190609094 55411 02/03/2016 EOM4836 I190446734 51851 02/03/2016

EOP0194 L121366627 74550 17/03/2016 EOX4528 I190584674 52070 02/03/2016

EOX6508 L121272137 74550 15/03/2016 EOX6566 L121273457 74550 15/03/2016

EOX6914 I188298544 60501 02/03/2016 EPB9906 L121347377 74550 17/03/2016

EPC8589 I190665964 55412 02/03/2016 EPE1866 I190720744 55412 02/03/2016

EPK7087 I190689174 55414 02/03/2016 EPK7089 L121333307 60503 17/03/2016

EPK8233 L121342757 60503 17/03/2016 EPM0293 I190805884 60412 02/03/2016

EPM9801 L121297657 74550 17/03/2016 EPN0105 L121299527 74550 16/03/2016

EPN0418 L121370707 60503 17/03/2016 EPN0685 L121370697 74550 17/03/2016

EPN1142 L121309647 74550 17/03/2016 EPN1824 L121280277 60503 16/03/2016

EPN2856 I190721304 57380 02/03/2016 EPN5652 L121313827 60503 17/03/2016

EPN7057 I190643414 55412 02/03/2016 EPN7128 L121363437 74550 17/03/2016

EPN7969 L121350017 74550 17/03/2016 EPN8926 L121304807 74550 16/03/2016

EPN8964 L121329117 74550 17/03/2016 EPN9767 L121365197 74630 17/03/2016

EPO9963 L121354207 74550 17/03/2016 EPP7028 L121370917 74550 17/03/2016

EPQ3004 I188308444 73662 02/03/2016 EPQ4185 L121324717 74550 17/03/2016

EPR0345 L121295787 74550 16/03/2016 EPR0488 L121335937 74550 17/03/2016

EPT0585 L121339127 60503 17/03/2016 EPT1989 L121331207 74550 17/03/2016

EPT2427 I190642314 73662 02/03/2016 EPW7265 L121276977 74550 16/03/2016

EPW9544 I190828434 73662 02/03/2016 EQB5218 L121314707 74550 17/03/2016

EQI4509 I190705234 54521 02/03/2016 EQI8815 L121296447 74550 16/03/2016

EQI8815 L121317677 74550 17/03/2016 ERB0336 L121309867 74550 17/03/2016

ERB0873 I190628124 54521 01/03/2016 ERB1126 L121325487 74550 17/03/2016

ERB3926 I190629884 51851 01/03/2016 ERB5068 L121352547 74550 17/03/2016

ERB6788 I190598094 51851 01/03/2016 ERB8404 L121342427 74550 17/03/2016

ERB8655 L121318777 74550 17/03/2016 ERB8700 L121315707 60503 17/03/2016

ERB8800 I190710954 55416 02/03/2016 ERB9308 I190723054 55412 02/03/2016

ERC0029 L121340227 60503 17/03/2016 ERD1227 I189989574 73662 01/03/2016

ERD4290 I190647374 51851 01/03/2016 ERF3210 L121308767 74550 17/03/2016

ERN1378 L121362007 74550 17/03/2016 ERN6277 L121331107 74550 17/03/2016

ERO4290 I190638024 68580 01/03/2016 ERR5909 I190254564 57030 01/03/2016

ERS1672 L121311627 74630 17/03/2016 ERT1254 L121301407 74550 16/03/2016

ERT1306 L121309107 74550 17/03/2016 ERT1729 L121277087 74550 16/03/2016

ERT1760 L121334067 74550 17/03/2016 ERW3992 L121339677 74550 17/03/2016

ERW3992 L121339907 74550 17/03/2016 ERW4730 L121302497 74550 16/03/2016

ERX3063 L121354417 74550 17/03/2016 ERY4600 L121345727 74550 17/03/2016

ESC6494 I190608434 55411 02/03/2016 ESG2992 L121387307 74550 17/03/2016

ETB5392 L121364867 60503 17/03/2016 ETB5753 I187541964 55500 02/03/2016

ETB7234 I190353124 55090 02/03/2016 ETB7783 L121384997 74550 17/03/2016

ETD0969 I190634834 55412 02/03/2016 ETD2672 L121375427 74550 17/03/2016

ETD3813 L121279617 74550 16/03/2016 ETD4694 L121296007 74550 16/03/2016

ETD4719 L121377187 60503 17/03/2016 ETD8398 I190781804 51851 29/02/2016

ETD9597 L121317457 60503 17/03/2016 ETH0642 I190665744 55412 02/03/2016

ETH1282 L121341767 60503 17/03/2016 ETH2249 L121306897 74550 17/03/2016

ETH6689 I190387884 72340 02/03/2016 ETH6689 L121346277 74550 17/03/2016

ETH8147 I190447394 55920 02/03/2016 ETK6770 L121306567 74550 17/03/2016

ETK9959 L121355407 60503 17/03/2016 ETM6894 I190688304 73662 01/03/2016

ETN6651 L121343197 60503 17/03/2016 ETO7849 L121355077 74550 17/03/2016

ETP8135 I190615034 55500 01/03/2016 ETS0163 L121377627 60503 17/03/2016

ETS2726 L121309317 74550 17/03/2016 ETS3438 I187669904 55417 02/03/2016

ETS3850 I190828104 55412 02/03/2016 ETS4331 I190285034 57461 02/03/2016

ETT5316 L121383237 74550 17/03/2016 ETV0087 L121293367 60503 16/03/2016

ETV1751 L121319327 60503 17/03/2016 ETV2507 I190805114 60412 02/03/2016

ETV2518 I190048754 73662 02/03/2016 ETV5017 I190380404 55500 01/03/2016

ETV7222 I184540504 57030 29/02/2016 ETV8195 L121323397 60503 17/03/2016

ETV8271 I190714914 55412 02/03/2016 ETV8412 L121303927 74550 16/03/2016

ETV8731 I190740434 73662 02/03/2016 ETV8914 I189934354 55500 29/02/2016

ETV9325 I190828004 55412 02/03/2016 ETV9571 L121316577 74550 17/03/2016

ETV9613 L121324507 74550 17/03/2016 ETV9941 I190634284 51851 01/03/2016

ETY1204 L121338357 60503 17/03/2016 ETZ1116 L121372237 74550 17/03/2016

ETZ8090 L121349247 60503 17/03/2016 EUE0065 I190380514 55500 01/03/2016

EUE3262 L121344517 74550 17/03/2016 EUG4633 L121342867 74550 17/03/2016

EUH5421 L121292927 74550 16/03/2016 EUH5421 L121375977 60503 17/03/2016

EUH6428 L121343747 60503 17/03/2016 EUH9013 I190644294 60412 02/03/2016

EUR0699 L121282037 74550 16/03/2016 EUV7331 I190660904 68661 02/03/2016

EUV7393 L121347487 74550 17/03/2016 EUW3209 L121321087 74550 17/03/2016

EVG7598 L121343857 60503 17/03/2016 EVH6247 L121325707 74550 17/03/2016

EVI6182 I190742414 51851 02/03/2016 EVI7512 I189591154 73662 02/03/2016

EVJ9548 L121282807 74550 16/03/2016 EVM6758 L121358927 74550 17/03/2016

EVM6776 I190587754 73662 02/03/2016 EVM6941 I190453224 51851 02/03/2016

EVR1418 L121342107 74550 17/03/2016 EVR1462 I190453444 51851 02/03/2016

EVR2886 I190575104 55500 02/03/2016 EVR3941 L121356407 60503 17/03/2016

EVR4147 L121365207 74550 17/03/2016 EVR4668 L121376967 60503 17/03/2016

EVR4944 I190447174 55920 02/03/2016 EVR6487 L121298097 74630 17/03/2016

EVR6487 L121298107 74550 17/03/2016 EVR6487 L121299307 74630 17/03/2016

EVR8938 I190694454 54521 02/03/2016 EVY3127 L121268407 74550 16/03/2016

EVY5120 I190705124 55500 02/03/2016 EWB9208 L121367507 60503 17/03/2016

EWB9731 I188709064 57380 02/03/2016 EWC4409 I190742744 55411 02/03/2016

EWK6895 L121378397 74550 17/03/2016 EWK7197 I190721294 73662 02/03/2016

EWK7562 I190712824 73662 01/03/2016 EWM1410 I190643634 55412 02/03/2016

EWM6654 L121350897 60503 17/03/2016 EWN3545 L121300737 74550 16/03/2016

EWN3545 L121388297 74550 17/03/2016 EWN6138 L121301397 74550 16/03/2016

EWN6138 L121322737 74550 17/03/2016 EWP2283 I190638574 55412 01/03/2016

EWP2740 L121322297 74550 17/03/2016 EWP3080 I190257314 51851 02/03/2016

EWP4605 L121275547 74550 16/03/2016 EWR9445 I190661014 73662 02/03/2016

EWS0169 L121369157 60503 17/03/2016 EWS1217 L121361567 74550 17/03/2016

EWS1277 L121342207 74550 17/03/2016 EWS3989 L121374657 60503 17/03/2016

EWS5088 L121303267 74550 16/03/2016 EWS5575 I190261714 73662 02/03/2016

EWS7176 L121333517 74550 17/03/2016 EWS7960 L121389177 74550 17/03/2016

EWS7982 I190608214 60411 02/03/2016 EWS8130 L121365087 60503 17/03/2016

EWS8899 L121375207 74550 17/03/2016 EWY4190 L121372347 74630 17/03/2016

EXI8094 L121388627 74550 17/03/2016 EXJ1890 I190598974 54521 02/03/2016

EXL3807 I190352904 60501 02/03/2016 EYD0150 L121363007 60503 17/03/2016

EYD1956 L121291057 60503 16/03/2016 EYD3751 L121328237 60503 17/03/2016
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EYD4553 I190806214 60412 02/03/2016 EYE0226 L121287107 74550 16/03/2016

EYE1425 L121338687 74550 17/03/2016 EYE3912 L121354527 74550 17/03/2016

EYG0341 L121362337 74550 17/03/2016 EYG0496 I190721734 55412 02/03/2016

EYG0585 I190467524 73662 02/03/2016 EYG1623 I190557064 54521 02/03/2016

EYG1801 L121360797 60503 17/03/2016 EYG2299 L121276317 74630 16/03/2016

EYG2467 L121283577 74550 16/03/2016 EYG2876 L121371357 60503 17/03/2016

EYG3086 L121275107 74550 16/03/2016 EYG3519 I190597984 51851 01/03/2016

EYG3572 I187670004 54522 02/03/2016 EYG4523 L121363327 74550 17/03/2016

EYG5375 I190742304 51851 02/03/2016 EYG5691 L121319217 74550 17/03/2016

EYG6018 I189812254 55500 02/03/2016 EYG6957 L121304257 74550 16/03/2016

EYG7148 L121366407 60503 17/03/2016 EYG8462 L121325817 74630 17/03/2016

EYG8994 L121347157 74550 17/03/2016 EYG9861 L121337697 74550 17/03/2016

EYG9867 L121321967 74550 17/03/2016 EYH8339 L121282697 60503 16/03/2016

EYH9096 L121383787 74630 17/03/2016 EYI6775 I190628234 51851 01/03/2016

EYL0639 L121368717 74550 17/03/2016 EYL1091 L121279407 74550 16/03/2016

EYL4618 L121377957 74550 17/03/2016 EYO4145 L121289187 60503 16/03/2016

EYT6318 L121280717 74550 16/03/2016 EYW2120 L121313937 74550 17/03/2016

EYW4208 I186753704 55500 02/03/2016 EYW4624 L121293037 74550 16/03/2016

EYW4851 I190382504 60412 02/03/2016 EYX2176 I189862304 51851 02/03/2016

EYZ0873 I190742524 51851 02/03/2016 EZG8315 I190237514 54525 01/03/2016

EZH4249 L121335387 74550 17/03/2016 EZI4847 L121321527 74550 17/03/2016

EZO3603 I190948774 73662 02/03/2016 EZS9072 L121278627 74550 16/03/2016

EZS9627 L121355847 60503 17/03/2016 EZT0821 L121334287 60503 17/03/2016

EZT1151 L121286107 74550 16/03/2016 EZV1991 L121386537 74550 17/03/2016

FAA6085 I190694894 55500 02/03/2016 FAI3369 I186995704 60412 02/03/2016

FAM8430 L121385107 74550 17/03/2016 FAW4480 I190445744 73662 01/03/2016

FAZ5477 L121328897 60503 17/03/2016 FBE6920 I190577964 73662 02/03/2016

FBK1437 I190806004 60412 02/03/2016 FBR3704 L121294577 60503 16/03/2016

FBR8355 L121362557 74550 17/03/2016 FBR8979 L121310207 74550 17/03/2016

FBT0354 I190741094 51851 02/03/2016 FBT0612 L121292377 60503 16/03/2016

FBT1104 L121376417 60503 17/03/2016 FBT5929 I189927424 73662 02/03/2016

FBT7825 I188922464 55500 01/03/2016 FBT7825 I190310664 55500 01/03/2016

FBT7883 I190768264 51851 02/03/2016 FBT8692 I190464114 73662 02/03/2016

FBT8761 L121375097 60503 17/03/2016 FBT8977 L121348037 74550 17/03/2016

FBT9035 I190789384 55500 01/03/2016 FBU3407 I189539904 75870 01/03/2016

FBU7900 L121294467 60503 16/03/2016 FBW9131 L121340887 74550 17/03/2016

FBW9323 I188779684 73662 02/03/2016 FBX2497 L121303597 74630 16/03/2016

FBX9882 L121354857 74550 17/03/2016 FBZ0269 I190795004 55417 02/03/2016

FBZ1356 L121348367 74550 17/03/2016 FBZ2026 L121329447 60503 17/03/2016

FBZ2252 I190578304 51851 02/03/2016 FBZ2406 L121362777 74550 17/03/2016

FBZ3942 L121328127 74550 17/03/2016 FBZ4535 I190805444 60412 02/03/2016

FCA6555 L121368827 60503 17/03/2016 FCC9744 L121360577 60503 17/03/2016

FCG8527 L121375867 74550 17/03/2016 FCH0060 I190740214 73662 02/03/2016

FCH5244 I190346084 51851 02/03/2016 FCI4996 I190601944 73662 02/03/2016

FCK4071 L121312407 74550 17/03/2016 FCM8507 L121350347 74550 17/03/2016

FCN6364 I190104524 73662 02/03/2016 FCO7878 L121344187 74550 17/03/2016

FCQ4700 I191324754 53800 02/03/2016 FCQ5273 L121286767 60503 16/03/2016

FCS6563 L121383897 74550 17/03/2016 FCS7143 L121349807 60503 17/03/2016

FCU3110 I190660684 55920 02/03/2016 FCU5360 L121348257 74550 17/03/2016

FDF3699 I190723274 55415 02/03/2016 FDF4143 L121335507 74550 17/03/2016

FDG0216 L121337587 74550 17/03/2016 FDG4590 I190237294 54525 01/03/2016

FDG8247 I187526124 55500 02/03/2016 FDI1826 L121304037 74550 16/03/2016

FDJ9122 I190718004 51851 02/03/2016 FDK8760 L121320427 60503 17/03/2016

FDL6119 I190622624 57380 02/03/2016 FDO7609 I190650564 60501 02/03/2016

FDO7656 L121344077 74550 17/03/2016 FDO8192 L121279397 74550 16/03/2016

FDT4573 I190629994 73662 01/03/2016 FDT5016 I190820734 55500 02/03/2016

FDV9660 I190644074 73662 02/03/2016 FDX4198 L121278077 60503 16/03/2016

FDZ1070 I190689404 57463 02/03/2016 FEB0190 L121336927 74550 17/03/2016

FEB1606 L121298207 74550 16/03/2016 FEB2033 I188702794 51851 02/03/2016

FEB2050 L121320977 60503 17/03/2016 FEC0683 L121352217 74550 17/03/2016

FEG3454 I190805994 60412 02/03/2016 FEG3796 L121318557 74550 17/03/2016

FEG3985 I190381064 60412 02/03/2016 FEH1325 I190575434 55412 02/03/2016

FEH2433 I190394814 73662 02/03/2016 FEH2660 L121383017 74550 17/03/2016

FEH3095 L121317787 74550 17/03/2016 FEH3676 I189926874 73662 01/03/2016

FEH4109 I190805224 60412 02/03/2016 FEH4197 I190740654 51851 02/03/2016

FEH6159 L121327467 74550 17/03/2016 FEJ0438 L121342647 60503 17/03/2016

FEK2200 L121385437 74550 17/03/2016 FEL7049 I190603924 73662 02/03/2016

FEM3939 L121374987 74550 17/03/2016 FEP3354 L121315807 74550 17/03/2016

FEP3624 L121365967 60503 17/03/2016 FEP3665 L121380927 74550 17/03/2016

FEP4489 L121378837 60503 17/03/2016 FEP4753 I190768154 51851 02/03/2016

FEP5499 L121280057 60503 16/03/2016 FEP6739 L121317347 74550 17/03/2016

FEP8116 L121289737 74550 16/03/2016 FEP8269 L121311297 74550 17/03/2016

FEP8501 L121371137 74550 17/03/2016 FER9278 L121369267 60503 17/03/2016

FES3558 L121330987 60503 17/03/2016 FEU5346 I190590174 51851 29/02/2016

FEU5647 L121308877 74630 17/03/2016 FEW8870 L121351447 60503 17/03/2016

FEY1086 L121290067 60503 16/03/2016 FFC8700 I190648704 55412 02/03/2016

FFC9037 I190650784 60501 02/03/2016 FFF2078 I190452904 51851 02/03/2016

FFH6835 L121308547 74630 17/03/2016 FFK1035 L121315257 74550 17/03/2016

FFK1793 L121309427 60503 17/03/2016 FFK3718 L121308437 74550 17/03/2016

FFL0197 L121378617 74550 17/03/2016 FFR4292 L121343417 74550 17/03/2016

FFU0704 L121384007 74550 17/03/2016 FFU1675 L121350567 60503 17/03/2016

FFU2998 L121348707 60503 17/03/2016 FFV7120 L121346827 74550 17/03/2016

FFW5829 L121372897 74550 17/03/2016 FFW5911 I190367104 55500 02/03/2016

FFW6192 L121340117 74550 17/03/2016 FFX9595 L121298537 74550 16/03/2016

FGK8130 L121290727 60503 16/03/2016 FGN1052 L121360247 74550 17/03/2016

FGO0316 I190345534 55500 02/03/2016 FGO1391 L121333737 60503 17/03/2016

FGO1663 L121355627 74550 17/03/2016 FGO2336 L121373777 60503 17/03/2016

FGR0614 L121281377 60503 16/03/2016 FGR4170 L121324497 74550 17/03/2016

FGR4340 L121358817 74550 17/03/2016 FGR4961 L121314817 74550 17/03/2016

FGS1539 L121293917 74550 16/03/2016 FGS2124 L121336607 74550 17/03/2016

FGS2606 L121331867 74550 17/03/2016 FGV3261 I190640994 55500 01/03/2016

FHA9566 L121300297 74550 16/03/2016 FHC2026 L121378067 74550 17/03/2016

FHC2808 L121305797 74550 16/03/2016 FHC3288 I190797854 73662 02/03/2016

FHC3677 L121388407 74550 17/03/2016 FHC4629 L121353757 74550 17/03/2016

FHC4695 L121346607 74630 17/03/2016 FHC5371 L121341327 74550 17/03/2016

FHC5403 L121302827 74550 16/03/2016 FHC5429 L121335277 74550 17/03/2016

FHC5464 L121301177 74550 16/03/2016 FHC5647 L121140907 74550 15/03/2016

FHC5867 L121268397 74550 16/03/2016 FHC5957 L121364757 60503 17/03/2016

FHC6352 L121279177 74550 16/03/2016 FHC6427 L121299417 74550 16/03/2016

FHD4382 L121353647 60503 17/03/2016 FHD4698 L121379607 60503 17/03/2016

FHD6352 I190822714 55500 01/03/2016 FHE0996 L121379717 60503 17/03/2016

FHE3453 L121325927 74550 17/03/2016 FHE3615 L121372567 60503 17/03/2016

FHE3881 L121308107 74630 17/03/2016 FHE3907 L121288197 60503 16/03/2016

FHF6028 I190718874 51851 02/03/2016 FHL3934 L121360027 60503 17/03/2016

FHL8157 I190687634 73662 01/03/2016 FHM6416 L121384447 74550 17/03/2016

FHT0708 L121360467 74550 17/03/2016 FHU1538 I190767934 51851 02/03/2016

FHU9494 L121367287 60503 17/03/2016 FHU9877 L121319107 74550 17/03/2016

FHV4670 L121332197 74550 17/03/2016 FHW1557 L121351227 74550 17/03/2016

FHW2570 L121367727 60503 17/03/2016 FHW2887 I190741104 51851 02/03/2016

FHW3424 I190201984 60501 01/03/2016 FHW3576 L121312397 60503 17/03/2016

FHW4227 L121369927 60503 17/03/2016 FHW4745 I190367204 73662 02/03/2016

FHZ5865 L121353537 74550 17/03/2016 FIC5416 I190627794 73662 01/03/2016

FIC5583 L121332087 74550 17/03/2016 FIC5974 L121377847 74550 17/03/2016

FIC7966 L121325377 60503 17/03/2016 FID7705 L121331317 60503 17/03/2016

FIJ7184 I188997264 73662 01/03/2016 FIL2521 L121329667 60503 17/03/2016

FIO3714 L121355187 74630 17/03/2016 FIQ3654 L121371907 74550 17/03/2016

FIQ3785 I190382274 60412 02/03/2016 FIQ3950 L121387967 74550 17/03/2016

FIQ4363 L121388517 74550 17/03/2016 FIQ5068 L121332637 60503 17/03/2016

FIQ5534 L121362667 74550 17/03/2016 FIQ5902 L121322957 60503 17/03/2016

FIQ6537 I190660574 73662 02/03/2016 FIR3671 L121319657 74550 17/03/2016

FIS5849 I190552664 73662 01/03/2016 FIT7789 I188779464 73662 02/03/2016

FIU5535 I190447064 55920 02/03/2016 FIU6265 L121359147 60503 17/03/2016

FIU7339 L121374217 74630 17/03/2016 FJJ5298 L121318887 60503 17/03/2016

FJJ6568 I189862084 51851 01/03/2016 FJJ7029 I190367314 54522 02/03/2016

FJJ7850 I190608104 73662 02/03/2016 FJK8311 L121330767 74550 17/03/2016

FJL2210 I190690054 60412 02/03/2016 FJL4127 L121293807 74550 16/03/2016

FJL6328 L121289627 74550 16/03/2016 FJQ5910 L121380607 74550 17/03/2016

FJZ8286 L121332207 74550 17/03/2016 FKA2726 L121388957 74550 17/03/2016

FKA7532 I191465994 51851 01/03/2016 FKC8212 I190585334 55412 02/03/2016

FKC8799 L121316807 74550 17/03/2016 FKD6570 L121268177 74550 16/03/2016

FKF6700 I190379964 60412 02/03/2016 FKG4780 L121365857 74550 17/03/2016

FKI5802 I189307804 60501 02/03/2016 FKI6051 I190585224 57380 02/03/2016

FKI6926 L121325607 60503 17/03/2016 FKI7258 I185505424 51851 02/03/2016

FKI7340 L121303487 74550 16/03/2016 FKI7785 L121322187 74550 17/03/2016

FKJ3964 L121269827 74550 16/03/2016 FKN7579 L121303377 74550 16/03/2016

FKO5618 L121285447 74550 16/03/2016 FKP6520 I190608324 60411 02/03/2016

FKQ4000 L121356507 74550 17/03/2016 FKT5254 L121376197 74550 17/03/2016

FKV0025 L121296887 74550 17/03/2016 FKV3529 L121141017 74550 16/03/2016

FKX1765 I190740544 73662 02/03/2016 FKX3123 L121331977 74550 17/03/2016

FKX3163 L121320107 60503 17/03/2016 FKX9348 L121365747 74550 17/03/2016

FKY0025 L121334397 60503 17/03/2016 FKY0266 I190741754 51851 02/03/2016

FKY0989 L121296557 74550 16/03/2016 FKY1361 I187669784 55412 02/03/2016

FKY1370 I190627904 55500 01/03/2016 FKY2026 L121323067 60503 17/03/2016

FKY3107 L121284897 74550 16/03/2016 FKY3218 L121323507 60503 17/03/2016

FKZ6934 L121350457 74550 17/03/2016 FLA6685 L121370037 60503 17/03/2016

FLA6802 L121333407 74550 17/03/2016 FLD7188 L121315477 74550 17/03/2016

FLD7360 I190722724 55500 02/03/2016 FLD7705 L121289517 74550 16/03/2016

FLD7839 L121352107 74550 17/03/2016 FLD8409 I190689504 55412 02/03/2016

FLI1792 I190742204 51851 02/03/2016 FLL8389 L121310087 74550 17/03/2016

FLM3927 I190445854 73662 01/03/2016 FLM6975 L121384117 74630 17/03/2016

FLN9188 L121276207 74630 16/03/2016 FLN9188 L121276757 74630 16/03/2016

FLN9449 I191030284 57030 02/03/2016 FLQ2404 L121381587 74550 17/03/2016

FLQ3921 I190694234 55500 02/03/2016 FLU8093 L121306127 74550 16/03/2016

FLW1953 L121325597 74550 17/03/2016 FLX1045 L121350677 60503 17/03/2016

FLX2470 L121286007 74550 16/03/2016 FLX7510 I190453884 51851 02/03/2016

FLX7796 L121306677 74550 17/03/2016 FLY1608 L121338027 74550 17/03/2016

FLY1791 L121381477 74550 17/03/2016 FLY3432 I190202104 73662 02/03/2016

FLY3786 I186995814 54600 02/03/2016 FLY3897 L121388847 74550 17/03/2016

FLY4903 L121299197 74550 16/03/2016 FLY5720 I190641434 55412 02/03/2016

FLZ6228 L121307447 74550 17/03/2016 FMD1573 L121382247 60503 17/03/2016

FMG5584 L121284457 74550 16/03/2016 FMH1594 L121370257 74550 17/03/2016

FMH2126 I190578294 73662 02/03/2016 FMH8003 I190718654 55412 02/03/2016

FMH8403 L121386097 74550 17/03/2016 FML8247 L121348477 74550 17/03/2016

FML8805 L121377307 74550 17/03/2016 FML9760 L121280497 60503 16/03/2016

FMM0525 I190638904 73662 01/03/2016 FMO0333 L121327137 74550 17/03/2016

FMP8790 I190578404 55412 02/03/2016 FMR5857 L121337367 74550 17/03/2016

FMR9845 L121313387 74550 17/03/2016 FMT6838 L121288087 60503 16/03/2016

FMU9969 L121343637 74550 17/03/2016 FMV0036 L121319007 74550 17/03/2016

FMV1149 L121351667 74550 17/03/2016 FMV1722 L121273017 60503 15/03/2016

FMV2174 I190111564 73662 01/03/2016 FMW6649 L121384227 74550 17/03/2016

FMZ0002 I189989904 73662 01/03/2016 FNA2493 L121374107 60503 17/03/2016

FNC1766 L121296227 74550 16/03/2016 FNC4749 I190547494 55412 02/03/2016

FNC4863 I190634064 55417 01/03/2016 FNC4876 L121324057 74550 17/03/2016

FNC4905 L121378287 74550 17/03/2016 FNC5213 I190642534 75870 02/03/2016

FNC6016 I190503504 54521 01/03/2016 FNC6295 L121366077 60503 17/03/2016

FNC6360 I190575544 55412 02/03/2016 FND1001 L121350237 74550 17/03/2016

FNH2669 L121381037 74630 17/03/2016 FNI9641 L121286547 74550 16/03/2016

FNJ0540 L121346167 74550 17/03/2016 FNJ1692 L121311517 60503 17/03/2016

FNJ5561 L121349027 74550 17/03/2016 FNJ6963 L121386757 74550 17/03/2016

FNK8285 L121310967 74550 17/03/2016 FNN3402 L121345617 74550 17/03/2016

FNO0979 L121357507 74550 17/03/2016 FNO1184 I190601404 60412 01/03/2016

FNP1213 L121326257 60503 17/03/2016 FNQ2808 I190870344 51851 02/03/2016

FNT0767 I190742084 51851 02/03/2016 FNV3650 L121386977 74550 17/03/2016

FNX5110 L121272807 74550 15/03/2016 FOB1885 L121287317 60503 16/03/2016

FOC3610 L121370807 74550 17/03/2016 FOG1170 I190703364 53800 02/03/2016

FOG2981 I190637804 73662 01/03/2016 FOG3255 L121327357 74550 17/03/2016
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FOG4535 I190639784 73662 02/03/2016 FOG5013 I190602934 57030 02/03/2016

FOM6130 I190823374 54600 02/03/2016 FOM8410 L121284347 74550 16/03/2016

FON2243 I190602504 73662 02/03/2016 FON9742 L121349357 60503 17/03/2016

FOO3940 L121285777 74550 16/03/2016 FOQ2976 L121335497 60503 17/03/2016

FOR3612 I190723504 55412 02/03/2016 FOR5208 I190710734 55412 02/03/2016

FOU1985 L121289407 60503 16/03/2016 FOV1426 L121274007 74710 15/03/2016

FOZ0839 L121357387 60503 17/03/2016 FPB7250 I190527364 56300 26/02/2016

FPB9675 L121295457 60503 16/03/2016 FPI1386 I190217824 55415 01/03/2016

FPJ5740 L121339787 74550 17/03/2016 FPO6230 L121300517 74550 16/03/2016

FPO9258 L121356617 60503 17/03/2016 FQA0206 I190381394 60412 02/03/2016

FQA0206 L121303047 74550 16/03/2016 FQA0568 L121376857 74550 17/03/2016

FQA3016 L121332417 74550 17/03/2016 FQB7121 L121361017 74550 17/03/2016

FQC2100 I190382494 60412 02/03/2016 FQC2927 L121303817 74550 16/03/2016

FQC3092 L121294687 74550 16/03/2016 FQD8173 I190666074 55411 02/03/2016

FQE9770 L121337477 74550 17/03/2016 FQG2880 L121336157 74550 17/03/2016

FQH9612 I190639564 55412 02/03/2016 FQK8861 L121308007 74550 17/03/2016

FQL0397 L121270817 74550 15/03/2016 FQL0397 L121277857 74550 16/03/2016

FQM2019 L121378407 74550 17/03/2016 FQN1360 I190557724 53800 01/03/2016

FQN3758 L121337257 74710 17/03/2016 FQQ2733 L121271807 60503 15/03/2016

FQR2912 L121318117 74550 17/03/2016 FQU0499 L121293587 60503 16/03/2016

FQW0628 L121382027 74550 17/03/2016 FQW1078 L121269497 74630 16/03/2016

FQX2032 L121343967 74550 17/03/2016 FQY3587 L121302057 74550 16/03/2016

FQY8359 L121360807 74550 17/03/2016 FRA9616 L121289307 60503 16/03/2016

FRC5434 L121299857 74550 16/03/2016 FRD4168 L121378507 60503 17/03/2016

FRG9685 I190489744 60501 01/03/2016 FRH5197 L121294357 74550 16/03/2016

FRI9489 L121316357 60503 17/03/2016 FRJ2392 L121277197 74550 16/03/2016

FRJ9430 I190641324 73662 02/03/2016 FRK4379 L121302717 74550 16/03/2016

FRM9733 I190598314 51851 02/03/2016 FRN8232 L121361897 74550 17/03/2016

FRQ5916 L121271147 74550 15/03/2016 FRR2145 L121388737 74550 17/03/2016

FRS7845 L121323727 74550 17/03/2016 FRT3586 L121315147 60503 17/03/2016

FRW1553 L121372017 74550 17/03/2016 FRX6905 L121323287 74550 17/03/2016

FRX9029 L121334617 74550 17/03/2016 FRY0769 L121356287 74550 17/03/2016

FRY5314 I190381174 60412 02/03/2016 FSB0245 I190578184 73662 02/03/2016

FSB6505 L121359587 74550 17/03/2016 FSB6565 L121199427 74550 15/03/2016

FSD5075 L121284017 60503 16/03/2016 FSD6021 L121314157 74550 17/03/2016

FSG5199 L121284237 74550 16/03/2016 FSH1562 I190607994 60501 02/03/2016

FSI2944 L121385877 74550 17/03/2016 FSI4393 I190741314 73662 02/03/2016

FSJ2315 L121369047 74550 17/03/2016 FSM0087 L121380267 60503 17/03/2016

FSM3584 L121306907 74550 17/03/2016 FSM3584 L121307007 74710 17/03/2016

FSM7185 I190717994 56300 02/03/2016 FSP3997 L121273127 60503 15/03/2016

FSU1860 L121363987 74550 17/03/2016 FSU7868 L121341007 74550 17/03/2016

FSW3450 L121371247 74550 17/03/2016 FSY8096 L121316027 60503 17/03/2016

FSZ3033 L121343207 60503 17/03/2016 FSZ5135 L121310637 60503 17/03/2016

FTA8037 L121330657 74550 17/03/2016 FTA9690 L121388077 74550 17/03/2016

FTB1965 L121320317 74550 17/03/2016 FTC4825 L121336817 74550 17/03/2016

FTD3067 L121326587 74550 17/03/2016 FTE2299 L121308217 74550 17/03/2016

FTH7504 L121276427 74550 16/03/2016 FTI5904 I190453994 73662 02/03/2016

FTJ2810 L121330007 74550 17/03/2016 FTJ6757 L121377737 60503 17/03/2016

FTK9683 L121354307 74550 17/03/2016 FTL6934 L121307667 74550 17/03/2016

FTL8734 L121329777 74550 17/03/2016 FTM8612 L121331097 60503 17/03/2016

FTN3622 L121323407 74550 17/03/2016 FTN6459 L121325047 74550 17/03/2016

FTN9599 L121329337 74550 17/03/2016 FTO5057 L121293147 74550 16/03/2016

FTR3783 L121268507 74550 16/03/2016 FTU6930 I189307794 60501 01/03/2016

FTV6332 L121370587 74550 17/03/2016 FTV9861 I190557284 60501 02/03/2016

FTW5461 I190870784 51851 02/03/2016 FTW8744 L121339237 74550 17/03/2016

FTX6394 I189447934 69800 02/03/2016 FTX6394 I189448044 58350 02/03/2016

FTX7059 L121341987 74550 17/03/2016 FTZ2055 L121382687 60503 17/03/2016

FUA9950 L121369607 74550 17/03/2016 FUB0477 L121364537 74550 17/03/2016

FUD5894 L121182377 74550 15/03/2016 FUF1616 L121332967 74630 17/03/2016

FUJ3545 I190602274 51851 02/03/2016 FUK7369 L121357607 74550 17/03/2016

FUM7910 L121386107 74630 17/03/2016 FUM8750 L121389287 74710 17/03/2016

FUO1982 L121280607 74550 16/03/2016 FUP0019 L121374327 74550 17/03/2016

FUP2827 I190646824 73662 01/03/2016 FUS6468 L121379167 74550 17/03/2016

FUS9773 I190578954 55412 02/03/2016 FUT2435 I190379854 60412 02/03/2016

FUX3428 L121310197 74550 17/03/2016 FUY6500 I190572134 51851 01/03/2016

FUZ8832 I190827884 55412 02/03/2016 FUZ9687 L121376307 74550 17/03/2016

FVE3580 L121328457 74550 17/03/2016 FVJ0780 L121367617 60503 17/03/2016

FVN8412 I190547384 55412 02/03/2016 FVO4056 L121300627 74550 16/03/2016

FVR3421 I190604254 73662 02/03/2016 FVT4850 L121352007 74550 17/03/2016

FVV4334 I186109434 73662 02/03/2016 FVV6050 I190547504 55411 02/03/2016

FWA8590 L121374767 60503 17/03/2016 FWB0321 L121287757 74550 16/03/2016

FWB0555 L121308987 74550 17/03/2016 FWB6386 L121331757 74550 17/03/2016

FWD6688 L121380377 60503 17/03/2016 FWF1558 L121352987 74550 17/03/2016

FWJ0500 I190394704 73662 02/03/2016 FWJ2626 L121283357 74550 16/03/2016

FWL0740 L121298647 74550 16/03/2016 FWM3180 I190824474 51851 02/03/2016

FWO6482 L121330217 74550 17/03/2016 FWV5697 L121327687 60503 17/03/2016

FWW9192 L121290507 74550 16/03/2016 FWY9516 L121338907 74550 17/03/2016

FXB0180 L121319877 60503 17/03/2016 FXC6142 L121346057 74550 17/03/2016

FXD7504 I190394374 53800 02/03/2016 FXJ0610 L121373227 74550 17/03/2016

FXK4030 I190787514 60412 02/03/2016 FXT2059 L121357277 60503 17/03/2016

FYA4736 L121335827 74550 17/03/2016 FYI2967 L121381147 60503 17/03/2016

FYI3487 L121335057 74550 17/03/2016 FYJ6434 L121302607 74550 16/03/2016

FYR5304 L121377407 74550 17/03/2016 FYT7554 L121271587 74550 15/03/2016

FYT7843 L121302507 74550 16/03/2016 FYY9650 L121283137 74550 16/03/2016

FZA4060 I190326174 55415 02/03/2016 FZB8310 L121298867 74550 16/03/2016

FZF7551 L121364097 74550 17/03/2016 FZG7543 I190489854 51851 01/03/2016

FZL6230 L121338577 60503 17/03/2016 FZO0679 I190695114 54521 02/03/2016

FZX9380 I190827994 55412 02/03/2016 GAA8584 L121274117 74550 15/03/2016

GAB0557 L121285007 60503 16/03/2016 GAC2278 I190639234 73662 01/03/2016

GAD7167 L121316907 74550 17/03/2016 GAG3059 L121315367 60503 17/03/2016

GAO1860 I190717884 55416 01/03/2016 GAO4238 L121288527 74550 16/03/2016

GAP9558 I190201764 73662 01/03/2016 GAR2889 L121345397 60503 17/03/2016

GAS1478 L121300407 74550 16/03/2016 GAS9108 I189939964 51851 01/03/2016

GBA2236 L121312177 74550 17/03/2016 GBA3431 L121286327 74550 16/03/2016

GBC9370 L121367397 74550 17/03/2016 GBE0267 I190552774 55500 02/03/2016

GBM2809 I190771124 54521 02/03/2016 GBN0090 L121325267 74550 17/03/2016

GBN6290 L121380487 60503 17/03/2016 GBR6827 L121353867 74550 17/03/2016

GBS3935 L121364977 56732 17/03/2016 GBT1891 L121315037 60503 17/03/2016

GBV0740 I188726004 60501 01/03/2016 GCC6655 L121338137 74550 17/03/2016

GCD2240 L121373117 74550 17/03/2016 GCD4980 L121313277 60503 17/03/2016

GCD8520 I189862414 60501 02/03/2016 GCF9290 L121362447 74550 17/03/2016

GCK1355 I190642204 55411 02/03/2016 GCL4960 L121286657 74550 16/03/2016

GCM5700 L121269607 74550 16/03/2016 GCP1415 L121363217 60503 17/03/2016

GCP3170 L121338467 74550 17/03/2016 GCQ9733 L121271257 74550 15/03/2016

GCT8665 L121315917 60503 17/03/2016 GCZ1912 I186601354 73662 01/03/2016

GDA9696 L121379277 60503 17/03/2016 GDI8048 L121299087 74550 16/03/2016

GDY0505 L121385547 74550 17/03/2016 GER1116 I190474784 60411 01/03/2016

GFC6868 L121269057 74550 16/03/2016 GGE8520 L121368607 60503 17/03/2016

GLH0113 I190603154 51851 02/03/2016 GPM0734 L121283467 74550 16/03/2016

GPQ2574 L121323177 74550 17/03/2016 GTJ4583 I190614814 54521 01/03/2016

GTT7002 L121323947 60503 17/03/2016 GUE1996 I190644304 60412 02/03/2016

GUY9081 L121320757 74550 17/03/2016 GVU6725 L121341877 74550 17/03/2016

GWP1083 I187669894 55417 02/03/2016 GXF8715 I190823264 60411 01/03/2016

GZJ3458 L121295347 74550 16/03/2016 GZQ3514 I189554414 73662 02/03/2016

HAA4114 I190382384 60412 02/03/2016 HAT9375 L121305467 74550 16/03/2016

HAY8621 I190311214 55414 02/03/2016 HBA7434 L121311407 60503 17/03/2016

HBQ5100 I190817324 55415 02/03/2016 HCA1332 L121357057 60503 17/03/2016

HCM2123 L121374547 60503 17/03/2016 HCS2899 L121275767 74550 16/03/2016

HCS3675 I190689724 55500 02/03/2016 HEA4640 L121387197 74550 17/03/2016

HEW0658 L121132767 74550 15/03/2016 HFE6730 I190577634 73662 02/03/2016

HFP0059 L121319987 60503 17/03/2016 HFW9368 I186389384 73662 01/03/2016

HFZ2930 I190561684 73662 02/03/2016 HFZ2930 L121319547 74550 17/03/2016

HGF9929 I190601834 51851 02/03/2016 HGO2129 L121379827 60503 17/03/2016

HGX0358 I190603604 55412 02/03/2016 HHS1333 I190643304 51851 02/03/2016

HHS3652 L121343087 74550 17/03/2016 HHX7662 L121366957 60503 17/03/2016

HIB9706 I191052174 60412 02/03/2016 HIC6646 L121377077 74550 17/03/2016

HJC7113 L121340777 74550 17/03/2016 HJG6891 I190528354 73662 01/03/2016

HJG9137 L121304587 74550 16/03/2016 HJG9137 L121373337 74550 17/03/2016

HJK9767 I190643204 55412 02/03/2016 HJO6500 I190643524 55412 02/03/2016

HKC6694 L121294797 74630 16/03/2016 HKC7776 L121328347 74550 17/03/2016

HKR5299 L121368167 60503 17/03/2016 HKU3143 L121281607 60503 16/03/2016

HLB9468 I190218264 73662 01/03/2016 HLN9491 L121346937 74550 17/03/2016

HLP3801 I190584124 55414 01/03/2016 HMI3906 I190702814 55500 01/03/2016

HMI3979 I190094734 51851 01/03/2016 HMJ6991 L121347817 74550 17/03/2016

HMN6602 L121358157 60503 17/03/2016 HMY3135 I190695554 55500 02/03/2016

HND9254 I190710304 55412 02/03/2016 HNG5611 L121364317 60503 17/03/2016

HNI1524 I186946534 54522 01/03/2016 HRI3330 L121293707 60503 16/03/2016

HRP3806 L121359367 60503 17/03/2016 IFY7179 L121342977 60503 17/03/2016

IKQ4319 L121272247 60503 15/03/2016 IMW8733 L121303157 74550 16/03/2016

IOM4087 L121288967 74550 16/03/2016 IOU3594 L121341217 74550 17/03/2016

IPU1900 I190714474 73662 01/03/2016 IQD4014 L121371027 60503 17/03/2016

ITX4941 L121348147 60503 17/03/2016 JAH1825 L121277307 60503 16/03/2016

JEF5065 L121388187 74550 17/03/2016 JET4758 I190310994 51851 02/03/2016

JGQ8553 L121271367 74550 15/03/2016 JIB3589 L121372457 74550 17/03/2016

JID2737 I190584784 51851 02/03/2016 JIN1248 I190988264 60411 01/03/2016

JJA3314 L121387207 74550 17/03/2016 JJA3314 L121387417 74550 17/03/2016

JMS3571 I190745384 54600 02/03/2016 JPC3316 I190130484 51851 02/03/2016

JPM3281 L121363877 60503 17/03/2016 JPN8196 I190237304 54525 01/03/2016

JXH7749 I190345644 54521 02/03/2016 JZZ8731 L121349137 74550 17/03/2016

KAM0492 L121314597 60503 17/03/2016 KAN0241 I190097264 73662 01/03/2016

KCS7944 L121384667 74550 17/03/2016 KDX6335 L121271477 60503 15/03/2016

KKZ2693 L121282587 74550 16/03/2016 KNR5359 L121321197 74550 17/03/2016

KNR5359 L121368387 74550 17/03/2016 KYM5368 L121353107 74550 17/03/2016

KZD5295 L121387747 74550 17/03/2016 LAE8615 L121281047 60503 16/03/2016

LAZ5687 L121333187 74550 17/03/2016 LBV9087 L121326037 60503 17/03/2016

LJA5169 I190742194 51851 02/03/2016 LMI0984 L121317017 60503 17/03/2016

LOD5366 L121282477 60503 16/03/2016 LOM4840 L121366847 74550 17/03/2016

LOQ7575 I190823604 51851 02/03/2016 LPI8833 I189591374 53800 02/03/2016

LPR8233 L121318227 74550 17/03/2016 LPV4717 L121385987 74550 17/03/2016

LRZ5135 L121370477 60503 17/03/2016 LSG2702 L121353207 74550 17/03/2016

LSI0846 L121347267 60503 17/03/2016 LTB1288 L121365417 74630 17/03/2016

LTB1288 L121366297 74630 17/03/2016 LUL1984 I189927534 73662 02/03/2016

LVB4497 I190665204 55415 02/03/2016 LVD8387 L121343307 74630 17/03/2016

MAW6283 L121385007 74550 17/03/2016 MBH7521 L121356177 74550 17/03/2016

MIE1539 L121375317 74550 17/03/2016 MJK2047 L121285887 74550 16/03/2016

MKN5500 L121297007 74630 17/03/2016 MRP0431 L121344307 74550 17/03/2016

MSP0379 L121297767 74550 17/03/2016 MSY8753 L121314377 60503 17/03/2016

MUR2722 I190632744 51851 01/03/2016 MVW4184 L121334507 60503 17/03/2016

MVZ6149 I190695884 55500 02/03/2016 MWD1785 L121301287 74550 16/03/2016

MWF0811 L121300847 74550 16/03/2016 NEZ8423 L121352327 74550 17/03/2016

NHS3333 L121364207 74630 17/03/2016 NJZ9318 L121341547 74550 17/03/2016

NPI7855 L121379387 74550 17/03/2016 NRP4384 L121383457 74550 17/03/2016

NRU6294 L121345947 60503 17/03/2016 NSK4901 I190494804 73662 01/03/2016

NUC2003 L121287867 74550 16/03/2016 NWL0410 L121351887 74550 17/03/2016

NWL0410 L121356947 74550 17/03/2016 NYT2286 L121381697 60503 17/03/2016

NYU0719 L121311957 74550 17/03/2016 NYU0719 L121359697 74550 17/03/2016

OAU4046 I190722944 55412 02/03/2016 OCI0885 L121287647 74550 16/03/2016

OGP7207 L121270487 74550 16/03/2016 OIT2945 L121272027 74550 15/03/2016

OJL3425 L121388307 74550 17/03/2016 OJM3901 L121274447 74550 16/03/2016

OLA3500 I190482374 73662 01/03/2016 OLZ1457 L121383567 74550 17/03/2016

OMC5803 I190602494 51851 02/03/2016 OMM4823 L121299207 74550 17/03/2016

OOS2763 L121380817 74630 17/03/2016 OOV7293 L121274337 60503 16/03/2016

OOZ8409 L121269277 74550 16/03/2016 OPD1920 L121274777 74550 16/03/2016

OPW5698 L121340337 60503 17/03/2016 OQB0601 I190828214 55412 02/03/2016

OQB0601 L121285117 60503 16/03/2016 OQB4063 L121275657 74550 16/03/2016

OQC1832 L121283247 74550 16/03/2016 OQK0730 I188572774 68661 01/03/2016
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OQK0730 I187156204 58350 01/03/2016 OQK0730 I186451094 51851 01/03/2016

OQP8281 L121306237 74550 16/03/2016 OQV5988 L121275007 74630 16/03/2016

OQX6957 L121272797 74550 15/03/2016 OTY6769 L121273787 74630 15/03/2016

OWL1516 L121336597 60503 17/03/2016 OWN3480 I190587644 73662 02/03/2016

OWP5284 L121292817 60503 16/03/2016 OWP7679 L121344957 74550 17/03/2016

OWS5524 L121317907 74550 17/03/2016 OWS7319 L121272577 60503 15/03/2016

OWW8172 L121357937 74550 17/03/2016 OXC7465 L121341657 74550 17/03/2016

OXE8978 L121269167 60503 16/03/2016 OXG3866 L121355297 74550 17/03/2016

PET3556 I190715134 75870 02/03/2016 PFO5798 L121372677 60503 17/03/2016

PGV1942 L121284127 74550 16/03/2016 PUD6031 L121349467 74550 17/03/2016

PUS9803 L121296117 74550 16/03/2016 PUW5394 L121326917 74550 17/03/2016

PVE1240 L121337037 74550 17/03/2016 PVF7961 L121297987 74550 17/03/2016

PVG9833 L121344847 74550 17/03/2016 PVH4735 L121314487 60503 17/03/2016

PVH5965 I190722614 73662 01/03/2016 PVN9741 L121372127 74550 17/03/2016

PVS9808 L121305577 74550 16/03/2016 PVV5102 I190583904 55414 01/03/2016

PVW3186 L121341437 74550 17/03/2016 PVY8444 L121317567 74550 17/03/2016

PWC6619 L121344407 74550 17/03/2016 PWC6691 I190561794 73662 02/03/2016

PWG4701 L121328017 74550 17/03/2016 PWI5516 L121314927 74550 17/03/2016

PWI5581 I190769584 73662 02/03/2016 PWJ6473 L121339897 74630 17/03/2016

PWK0022 L121331647 74550 17/03/2016 PWL2021 L121369817 74550 17/03/2016

PWL7847 L121302167 74550 16/03/2016 PWP6032 L121360907 74550 17/03/2016

PWP7337 L121295907 74550 16/03/2016 PWQ2773 I190695334 55500 02/03/2016

PWT2576 L121361787 74550 17/03/2016 PWU1466 L121359477 74550 17/03/2016

PWU1614 L121268617 74550 16/03/2016 PWV1428 L121311187 74550 17/03/2016

PWV2662 I190824364 55090 02/03/2016 PWV5519 L121044767 74550 14/03/2016

PWW7625 L121271917 74630 15/03/2016 PWX5379 L121294807 74550 16/03/2016

PWY0573 L121287207 74550 16/03/2016 PWY4184 L121301617 74550 16/03/2016

PWZ2776 L121284787 74550 16/03/2016 PWZ3123 L121354087 74550 17/03/2016

PXB2683 L121331427 74550 17/03/2016 PXB4628 L121347707 74550 17/03/2016

PXC1211 L121379497 74550 17/03/2016 PXC2288 L121300187 74550 16/03/2016

PXG0005 L121298757 74550 16/03/2016 PXG1408 L121330327 74550 17/03/2016

 

 CARLOS JOSÉ BARREIRO 
 Secretário Municipal De Transportes 

  

 RESOLUÇÃO N° 104/2016 
 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE 

 Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal n.º 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro;
Considerando que o órgão executivo de trânsito neste município é a Secretaria de 
Transportes, por força do disposto no artigo 22, inciso VII da Lei Municipal n.º 7.721, 
de 15 de dezembro de 1993;
O Secretário Municipal de Transportes, no uso de suas atribuições, com fulcro nos 
artigos 281 e 282 e seus parágrafos, todos do Código de Trânsito Brasileiro, torna 
público, nos termos da Resolução do CONTRAN n°404/12, a relação de Auto de 
Infração de Trânsito (AIT) com imposição de penalidade processadas em 22/03/2016, 
nesta Secretaria e notifi ca os proprietários dos veículos que, caso queiram, terão prazo 
de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação, para interporem recurso.

PLACA AIT COD. INFR DATA INFR  VALOR R$ PLACA AIT COD. INFR DATA INFR  VALOR R$ 

ABU3113 L117681307 74550 10/02/2016 85,13 AHO0402 L117695267 74550 11/02/2016 85,13

AJC1772 L117817707 74550 12/02/2016 85,13 AJC7108 N162434684 50020 18/03/2016 127,69

AJI4231 I189546274 55500 10/02/2016 85,13 AJK4996 I189500294 61220 09/02/2016 191,54

AJV8390 L117840467 74550 12/02/2016 85,13 AKE2345 L117785807 74550 07/02/2016 85,13

AKU6884 I189556724 51851 09/02/2016 127,69 ALN3165 L117833107 60503 12/02/2016 191,54

AMF5066 L117551717 74550 09/02/2016 85,13 AMF5066 L117564367 74550 09/02/2016 85,13

AMF8350 L117814067 74550 12/02/2016 85,13 AMW0708 I189289094 55412 05/02/2016 127,69

AMY6653 I188561224 55500 09/02/2016 85,13 ANC8003 L117806257 74550 12/02/2016 85,13

ANF9008 N162410924 50020 18/03/2016 127,69 ANO2337 I189488744 60501 10/02/2016 191,54

ANT7072 I189487974 55412 10/02/2016 127,69 ANT7768 N162432264 50020 18/03/2016 1.106,66

ANU8743 L117793827 74550 08/02/2016 85,13 AOE8526 L117798227 74550 08/02/2016 85,13

AON3654 I187966124 73662 10/02/2016 85,13 AOP8333 I189123214 56222 09/02/2016 53,20

APO2319 I188165774 56222 10/02/2016 53,20 APT9208 N162392444 50020 18/03/2016 85,13

AQE8471 L117823747 74550 10/02/2016 85,13 ARD9390 L117810767 74550 12/02/2016 85,13

ARE4144 I189324514 51851 08/02/2016 127,69 ARE4144 I189724914 51851 08/02/2016 127,69

ARF0996 L117831667 74550 11/02/2016 85,13 ARK9742 L117826057 74550 12/02/2016 85,13

ASX6585 I189169414 61220 10/02/2016 191,54 ATO8668 L117707697 74550 11/02/2016 85,13

ATY4644 L117818027 74550 12/02/2016 85,13 AUL3999 N162406524 50020 18/03/2016 170,26

AWB0775 L117793507 74550 08/02/2016 85,13 AWG6900 L117710557 74550 11/02/2016 85,13

AWS6484 N162386394 50020 18/03/2016 85,13 AXC2349 L117771277 74630 11/02/2016 127,69

AXF8540 N162386944 50020 18/03/2016 191,54 AXI6537 L117848497 60503 12/02/2016 191,54

AXM0594 I189279084 54521 10/02/2016 127,69 AXY3003 L117829907 60503 12/02/2016 191,54

AYD3836 L117833207 74550 12/02/2016 85,13 AYE9161 N162412354 50020 18/03/2016 127,69

AYF8052 N162396844 50020 18/03/2016 85,13 AYL7297 N162396294 50020 18/03/2016 85,13

AYR2157 L117824077 74550 10/02/2016 85,13 AYS2682 N162414994 50020 18/03/2016 85,13

AYT0998 N162387054 50020 18/03/2016 85,13 AYT7152 L117698347 60503 11/02/2016 191,54

AZK7028 L117769957 74550 11/02/2016 85,13 AZK9189 N162414224 50020 18/03/2016 255,38

AZL8993 L117847067 74550 12/02/2016 85,13 AZQ2328 N162407404 50020 18/03/2016 191,54

AZQ2328 N162434904 50020 18/03/2016 191,54 BAA3362 N162389704 50020 18/03/2016 85,13

BAA3734 I189399424 60501 09/02/2016 191,54 BAB4448 L117703077 74550 11/02/2016 85,13

BBA3969 N162400034 50020 18/03/2016 191,54 BBE3357 N162390024 50020 18/03/2016 127,69

BDA9587 L117783927 74630 12/02/2016 127,69 BDN1061 I189389634 55412 10/02/2016 127,69

BDY7925 N162432814 50020 18/03/2016 255,38 BEM0635 N162383644 50020 18/03/2016 2.489,99

BFQ0130 L117775347 74550 11/02/2016 85,13 BFZ7916 I188367954 53710 09/02/2016 85,13

BFZ8332 L117815167 60503 12/02/2016 191,54 BHG8536 I189927754 54521 04/02/2016 127,69

BIV8301 L117775907 74630 11/02/2016 127,69 BIV8301 L117776447 74550 11/02/2016 85,13

BKD0360 I189573444 51851 09/02/2016 127,69 BKG7350 L117806707 74550 09/02/2016 85,13

BLN3339 L117795587 74550 12/02/2016 85,13 BLN9975 I189457174 51852 09/02/2016 127,69

BMI9714 L117779087 74630 12/02/2016 127,69 BMU4447 L117796907 60503 12/02/2016 191,54

BNF9785 L117803177 60503 12/02/2016 191,54 BNH7002 I189168864 55411 10/02/2016 127,69

BNS5313 I186742154 60501 09/02/2016 191,54 BNT7611 I186992404 55250 09/02/2016 85,13

BNW2810 L117765887 74550 11/02/2016 85,13 BNY3809 L117818577 74550 12/02/2016 85,13

BOD9109 L117782497 74550 05/02/2016 85,13 BOV9478 I189545614 55500 10/02/2016 85,13

BPH0211 L117798117 74550 12/02/2016 85,13 BPU4043 L117837827 74630 12/02/2016 127,69

BPW7401 I189488854 75870 10/02/2016 191,54 BQG0495 I189385784 55412 10/02/2016 127,69

BQG9540 I189542864 55412 10/02/2016 127,69 BQH1657 I189380174 55500 09/02/2016 85,13

BQH3441 L117841457 74550 12/02/2016 85,13 BQI4776 L117830237 74550 12/02/2016 85,13

BQR0111 L117797347 74550 08/02/2016 85,13 BQR9770 L117781397 60503 12/02/2016 191,54

BQV1686 L117806477 60503 09/02/2016 191,54 BSQ2734 I189321004 51851 09/02/2016 127,69

BSS9109 L117784037 60503 12/02/2016 191,54 BTA9177 L117841127 60503 12/02/2016 191,54

BTG0319 L117843007 74550 12/02/2016 85,13 BTT0667 I188723254 55250 10/02/2016 85,13

BUC4199 I188621834 72340 10/02/2016 85,13 BUD7933 L117810547 60503 12/02/2016 191,54

BUH8124 I186514904 73662 10/02/2016 85,13 BUH8425 L117845747 60503 12/02/2016 191,54

BUI1052 I189402834 54521 09/02/2016 127,69 BUI8565 N162385184 50020 18/03/2016 1.149,23

BUW8230 L117835847 74550 12/02/2016 85,13 BVN2112 L117543467 74550 07/02/2016 85,13

BVN6542 I189457404 51851 09/02/2016 127,69 BVN8488 I189555844 58433 09/02/2016 127,69

BVQ9975 L117789537 74550 08/02/2016 85,13 BVS3823 L117833977 74550 12/02/2016 85,13

BYL2834 I189331884 57380 09/02/2016 191,54 BZC0055 L117831337 56732 12/02/2016 85,13

CAF2012 I189304934 51851 09/02/2016 127,69 CAL9578 I189446944 58433 09/02/2016 127,69

CAQ3890 I189547264 55500 10/02/2016 85,13 CBY6302 I189446834 51851 09/02/2016 127,69

CCY3517 L117808237 74550 09/02/2016 85,13 CCZ2502 L117791077 74710 08/02/2016 574,62

CDO8619 L117799107 74550 08/02/2016 85,13 CED1133 I189510204 54525 10/02/2016 127,69

CEP2927 L117778757 74550 12/02/2016 85,13 CEP2927 L117778867 74630 12/02/2016 127,69

CES6831 L117810327 74550 12/02/2016 85,13 CEV2766 I185559764 55250 09/02/2016 85,13

CEY3569 L117783487 60503 12/02/2016 191,54 CEY8437 L117816817 74550 12/02/2016 85,13

CEY9561 L117806037 74550 12/02/2016 85,13 CFE0500 I189279194 54521 10/02/2016 127,69

CFS7519 L117817807 74550 12/02/2016 85,13 CGF5477 L117828147 74630 10/02/2016 127,69

CGM0741 L117808787 74550 09/02/2016 85,13 CGU7377 L117813077 74550 12/02/2016 85,13

CGZ5445 L117802957 74550 09/02/2016 85,13 CHN6542 L117785577 60503 12/02/2016 191,54

CIB5322 L117810107 60503 09/02/2016 191,54 CIB9148 I186998124 55250 09/02/2016 85,13

CID6013 L117821007 74550 10/02/2016 85,13 CJA8174 L117813737 74550 10/02/2016 85,13

CJD4215 L117801087 74630 08/02/2016 127,69 CJD4215 L117803617 74550 09/02/2016 85,13

CJH0626 L117803947 74550 12/02/2016 85,13 CJO3510 L117815057 74550 12/02/2016 85,13

CJY5178 L117830677 74550 12/02/2016 85,13 CJY7008 L117813187 74550 09/02/2016 85,13

CKB4350 I185565814 51851 09/02/2016 127,69 CKD0139 I189555404 58433 09/02/2016 127,69

CKD5451 I189573224 58433 09/02/2016 127,69 CKE6194 L117842777 74550 12/02/2016 85,13

CKE9986 I187007694 54521 09/02/2016 127,69 CKG9807 L117821877 60503 10/02/2016 191,54

CKL1231 I189555304 51851 09/02/2016 127,69 CKM8872 N162432374 50020 18/03/2016 85,13

CKN6084 I189404814 51851 10/02/2016 127,69 CKX0189 L117797907 74550 12/02/2016 85,13

CLE0032 L117846077 60503 12/02/2016 191,54 CLU9057 I188435384 55413 09/02/2016 127,69

CLU9057 I189643514 73662 09/02/2016 85,13 CMC9672 I189545834 55500 10/02/2016 85,13

CME3697 I186812884 55413 09/02/2016 127,69 CML5611 L117786237 74550 07/02/2016 85,13

CMP3267 I188621614 72340 09/02/2016 85,13 CNA8886 L117835407 74550 12/02/2016 85,13

CNQ2428 L117804167 60503 09/02/2016 191,54 CNQ2821 L117637187 74550 10/02/2016 85,13

CNQ4044 I189572904 51851 09/02/2016 127,69 CNR0980 I189574214 58433 10/02/2016 127,69

CNR2599 L117843877 74550 12/02/2016 85,13 CNZ3091 L117438087 60503 08/02/2016 191,54

COD4567 I189444964 55500 10/02/2016 85,13 COE7674 L117822317 74550 10/02/2016 85,13

COF1812 N162383424 50020 18/03/2016 425,64 COF9762 I187291824 73662 10/02/2016 85,13

COL9729 L117447107 74550 08/02/2016 85,13 COU2473 L117789107 74550 08/02/2016 85,13

COZ6254 I185559654 55250 09/02/2016 85,13 COZ7779 L117822647 74550 10/02/2016 85,13

COZ7959 I189304604 51851 09/02/2016 127,69 COZ8512 I189556064 51851 09/02/2016 127,69

COZ8609 L117821437 74550 10/02/2016 85,13 CPQ4646 L117804507 74550 09/02/2016 85,13

CPT0173 L117798557 74550 08/02/2016 85,13 CPU5766 I189546494 55500 10/02/2016 85,13

CPV8707 L117561177 74550 09/02/2016 85,13 CPV8707 L117562507 74550 09/02/2016 85,13

CPW0674 N162430404 50020 18/03/2016 85,13 CPX8108 L117813627 74550 10/02/2016 85,13

CQE7334 I189510194 54525 10/02/2016 127,69 CQF8587 L117841787 74550 12/02/2016 85,13

CQF9282 L117783047 74550 07/02/2016 85,13 CQH4556 L117777437 74550 12/02/2016 85,13

CQH6656 I189430994 54521 10/02/2016 127,69 CQM5304 L117822207 74550 10/02/2016 85,13

CQZ4930 L117820777 74550 10/02/2016 85,13 CRD2115 L117782507 60503 06/02/2016 191,54

CRJ4332 L117782827 74550 07/02/2016 85,13 CRK3870 I189332324 55412 10/02/2016 127,69

CRQ0516 L117827597 74550 11/02/2016 85,13 CRQ3931 L117396727 74550 07/02/2016 85,13

CRV8889 I189445074 55500 10/02/2016 85,13 CSP5115 L117716827 74550 11/02/2016 85,13

CTA6329 L117784257 74550 12/02/2016 85,13 CTO7612 I189482694 51851 10/02/2016 127,69

CTY2693 L117794607 74630 08/02/2016 127,69 CUB1663 L117797457 74550 12/02/2016 85,13

CUB1896 I189555294 58433 09/02/2016 127,69 CUB2164 L117806147 60503 09/02/2016 191,54

CUB2541 L117840797 74550 12/02/2016 85,13 CUB9965 I189363014 54521 10/02/2016 127,69

CUB9965 I188647354 57030 10/02/2016 85,13 CVA7704 L117775677 74550 11/02/2016 85,13

CVB5066 L117776007 74550 11/02/2016 85,13 CVF1791 L117832987 60503 12/02/2016 191,54

CVJ8776 I186992294 55250 09/02/2016 85,13 CVK8188 L117818357 60503 12/02/2016 191,54

CVS2906 I189403164 51851 09/02/2016 127,69 CVV4844 N162398384 50020 18/03/2016 383,08

CWG5078 N162401804 50020 18/03/2016 85,13 CWX6203 L117792617 74550 08/02/2016 85,13

CWZ6520 N162430614 50020 18/03/2016 85,13 CWZ6899 L117849267 60503 12/02/2016 191,54

CXD8385 L117785907 74550 07/02/2016 85,13 CXI4631 L117790967 60503 12/02/2016 191,54

CXR3998 N162415214 50020 18/03/2016 1.191,79 CXR3998 N162430284 50020 18/03/2016 1.106,66

CXY1264 L117827377 74550 11/02/2016 85,13 CYQ4740 N162383104 50020 18/03/2016 191,54

CYV3462 L117812527 74550 09/02/2016 85,13 CYW6516 L117401787 74550 08/02/2016 85,13

CYW6516 L117402117 74550 08/02/2016 85,13 CYZ1358 I189456734 51851 09/02/2016 127,69

CYZ8059 L117778097 74550 12/02/2016 85,13 CYZ8059 L117778207 74630 12/02/2016 127,69

CZD8633 I189535274 57380 09/02/2016 191,54 CZH0064 L117777107 74630 11/02/2016 127,69

CZI8403 I189381164 54521 10/02/2016 127,69 CZJ5189 L117841347 60503 12/02/2016 191,54

CZR7021 I189557494 58433 09/02/2016 127,69 DAD8881 L117832877 74550 11/02/2016 85,13

DAJ0214 L117814617 74630 12/02/2016 127,69 DAL6536 I189485114 55412 10/02/2016 127,69

DAP2055 I189536594 51851 10/02/2016 127,69 DAP6176 I188405024 51851 10/02/2016 127,69

DAS9442 L117792397 74550 08/02/2016 85,13 DAX1259 L117467787 74550 08/02/2016 85,13

DBI7065 L117825177 74550 10/02/2016 85,13 DBV1516 L117765337 74550 11/02/2016 85,13

DBY2871 I189251804 55500 09/02/2016 85,13 DBY3126 N162430834 50020 18/03/2016 191,54

DBY4498 L117782607 74550 06/02/2016 85,13 DBY5109 L117806587 60503 09/02/2016 191,54

DBY8927 I189573884 58433 09/02/2016 127,69 DCF1843 L117763807 60503 11/02/2016 191,54

DCG3605 L117826827 60503 10/02/2016 191,54 DCK6033 N162383314 50020 18/03/2016 127,69

DCO1934 L117788767 74550 12/02/2016 85,13 DCO3901 I189251914 55500 09/02/2016 85,13

DCO5403 I189331994 51851 09/02/2016 127,69 DDB0727 L117818807 74550 10/02/2016 85,13

DDF2658 I187966234 61220 10/02/2016 191,54 DDH5328 L117803287 74550 09/02/2016 85,13

DDJ0761 I189447504 51851 09/02/2016 127,69 DDJ2943 L117802407 74550 09/02/2016 85,13

DDN4076 N162430394 50020 18/03/2016 85,13 DDV1645 L117790527 74550 12/02/2016 85,13

DDV2646 L117821657 74550 10/02/2016 85,13 DDV4731 L117792507 74550 08/02/2016 85,13

DDV9426 I187045104 60501 09/02/2016 191,54 DDY5122 L117820337 60503 12/02/2016 191,54

DEM1897 L117780847 74630 12/02/2016 127,69 DEN6001 N162417304 50020 18/03/2016 127,69

DET6065 L117731677 74630 11/02/2016 127,69 DEX8885 I187480584 54527 09/02/2016 127,69
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DEY3726 L117817147 60503 12/02/2016 191,54 DFE1604 L117841237 74550 12/02/2016 85,13

DFE3448 L117782167 60503 30/01/2016 191,54 DFE7157 I189387104 57030 10/02/2016 85,13

DFE7642 L117810437 74550 09/02/2016 85,13 DFG8052 L117815937 60503 12/02/2016 191,54

DFG8326 L117621787 74550 10/02/2016 85,13 DFI7656 L117837057 60503 12/02/2016 191,54

DFJ9563 I188561004 55500 09/02/2016 85,13 DFU0163 L117826607 74550 12/02/2016 85,13

DFU1208 L117608917 74550 10/02/2016 85,13 DFU1208 L117648847 74550 10/02/2016 85,13

DFU1208 N162384524 50020 18/03/2016 510,77 DFU1667 L117788437 74550 08/02/2016 85,13

DFU3245 L117824957 74550 10/02/2016 85,13 DFY6428 L117795807 60503 12/02/2016 191,54

DGA0037 I189392384 51851 10/02/2016 127,69 DGJ7703 L117777007 74550 11/02/2016 85,13

DGO6069 L117850697 74550 12/02/2016 85,13 DGO6714 L117790637 60503 12/02/2016 191,54

DGQ8588 L117795917 74550 08/02/2016 85,13 DGR7117 I186555044 52070 09/02/2016 53,20

DGW5536 L117793607 74550 08/02/2016 85,13 DGW7283 I189407454 73662 10/02/2016 85,13

DHM1151 L117831887 74550 11/02/2016 85,13 DHO0976 L117403657 74550 08/02/2016 85,13

DHO0976 L117403987 74550 08/02/2016 85,13 DHR5052 L117816157 60503 12/02/2016 191,54

DHR7409 I189489184 73662 10/02/2016 85,13 DHR7947 L117834527 74550 12/02/2016 85,13

DHS3389 I189387324 73662 10/02/2016 85,13 DHY0894 L117812637 74550 12/02/2016 85,13

DHY3281 L117783377 74550 07/02/2016 85,13 DIC7731 L117844107 74550 12/02/2016 85,13

DIE5220 L117702197 74550 11/02/2016 85,13 DIK5753 I189643404 73662 09/02/2016 85,13

DIN7318 I186812774 55413 09/02/2016 127,69 DIS5985 L117844757 60503 12/02/2016 191,54

DIV7664 N162403664 50020 18/03/2016 85,13 DIY8400 L117801307 74550 08/02/2016 85,13

DJX5374 I188859764 60501 10/02/2016 191,54 DKA8799 L117808567 74550 09/02/2016 85,13

DKD7379 L117802847 74550 09/02/2016 85,13 DKD7439 L117800107 74550 12/02/2016 85,13

DKF7960 I189279634 60501 10/02/2016 191,54 DKR3148 L117823087 74550 10/02/2016 85,13

DKX6354 L117787337 74550 08/02/2016 85,13 DKY6854 L117798007 74550 08/02/2016 85,13

DKY8270 N162430724 50020 18/03/2016 191,54 DLB8542 L117794487 74550 08/02/2016 85,13

DLH8947 L117796807 74550 08/02/2016 85,13 DLJ2103 L117795367 74550 08/02/2016 85,13

DLO1245 L117791187 74550 12/02/2016 85,13 DLO5388 L117831777 74550 11/02/2016 85,13

DLO6435 L117848937 74550 12/02/2016 85,13 DLX6218 I186607844 54521 09/02/2016 127,69

DMD0123 L117809447 74550 09/02/2016 85,13 DMD7806 L117788217 56732 08/02/2016 85,13

DMF8882 I188720504 54527 10/02/2016 127,69 DMH3205 L117735307 74550 11/02/2016 85,13

DMJ6936 I189274794 73662 09/02/2016 85,13 DMN5617 L117826507 74550 12/02/2016 85,13

DMN7364 L117781287 60503 12/02/2016 191,54 DMN7419 L117787447 74550 08/02/2016 85,13

DMO2482 L117788007 60503 08/02/2016 191,54 DMO3739 L117794377 74550 08/02/2016 85,13

DMO4377 L117794817 74550 08/02/2016 85,13 DMO4400 L117800537 74550 08/02/2016 85,13

DMR0005 L117814947 74550 12/02/2016 85,13 DMT9840 I187577384 55411 09/02/2016 127,69

DMT9840 I189500404 51852 09/02/2016 127,69 DMT9840 I189500514 58433 09/02/2016 127,69

DMU6191 L117811097 74550 09/02/2016 85,13 DMV9644 L117724307 74550 11/02/2016 85,13

DNE1263 L117822977 74550 10/02/2016 85,13 DNH3200 I189556404 58433 09/02/2016 127,69

DNH3698 I189403054 70640 09/02/2016 191,54 DNO4374 L117817037 60503 12/02/2016 191,54

DNQ9340 L117802627 74550 09/02/2016 85,13 DNQ9999 L117798887 74550 08/02/2016 85,13

DNS3084 I189403384 73662 09/02/2016 85,13 DNT3381 L117836177 74550 12/02/2016 85,13

DNV9989 I188671994 60681 09/02/2016 127,69 DNY0657 I186557464 54521 09/02/2016 127,69

DNY1906 L117828707 74550 10/02/2016 85,13 DNY5816 L117811107 60503 09/02/2016 191,54

DNY5912 L117594067 74550 09/02/2016 85,13 DNY6224 L117823637 60503 10/02/2016 191,54

DNY6804 L117824297 74550 10/02/2016 85,13 DNY6879 L117824737 60503 10/02/2016 191,54

DNY7533 N162411704 50020 18/03/2016 191,54 DNY7610 L117833097 74550 12/02/2016 85,13

DNY7712 L117783267 60503 12/02/2016 191,54 DNY8367 L117731017 74550 11/02/2016 85,13

DNY8711 L117826277 74550 12/02/2016 85,13 DNY8921 I189447384 51851 09/02/2016 127,69

DOF3221 L117791737 60503 12/02/2016 191,54 DOG0514 L117828257 74550 11/02/2016 85,13

DOK3307 I188708074 70301 09/02/2016 191,54 DOL0215 I189568054 73662 10/02/2016 85,13

DOX7645 I185559874 54600 09/02/2016 85,13 DOX8608 I189292284 55411 10/02/2016 127,69

DOZ3176 L117803407 60503 09/02/2016 191,54 DOZ3423 L117815507 74630 12/02/2016 127,69

DPE0258 L117843327 74550 12/02/2016 85,13 DPM6121 I186998344 55250 09/02/2016 85,13

DPQ5574 L117808907 74550 09/02/2016 85,13 DPU2763 I189510964 57380 10/02/2016 191,54

DPX6968 I189314614 55500 10/02/2016 85,13 DPY1625 I185559544 54521 09/02/2016 127,69

DQC0162 I186554714 55250 09/02/2016 85,13 DQC1939 L117819787 74550 12/02/2016 85,13

DQE2457 I188843484 55500 10/02/2016 85,13 DQE5096 L117805157 74550 09/02/2016 85,13

DQI0566 L117792947 74550 08/02/2016 85,13 DQI0929 L117793167 74630 08/02/2016 127,69

DQI1874 I189114084 51851 10/02/2016 127,69 DQI3544 I189537364 51851 10/02/2016 127,69

DQI5627 L117811537 74550 09/02/2016 85,13 DQI5930 L117788327 60503 08/02/2016 191,54

DQI7417 L117804057 60503 09/02/2016 191,54 DQI8580 N162400254 50020 18/03/2016 191,54

DQI9345 L117809117 74550 09/02/2016 85,13 DQK7980 L117821327 74550 10/02/2016 85,13

DQP7474 I189399534 73662 10/02/2016 85,13 DQQ5708 L117808457 74550 09/02/2016 85,13

DQR1192 L117806807 74550 09/02/2016 85,13 DQS7030 L117800207 74550 08/02/2016 85,13

DQT9000 L117784697 74550 07/02/2016 85,13 DQW9755 L117802737 74550 09/02/2016 85,13

DQY4165 I186775484 73662 10/02/2016 85,13 DQY4493 L117807797 60503 09/02/2016 191,54

DQY5894 L117820667 74630 10/02/2016 127,69 DQY7885 I189117504 73662 09/02/2016 85,13

DRB7638 L117837717 60503 12/02/2016 191,54 DRI1048 L117811427 74550 09/02/2016 85,13

DSD7130 L117787117 74550 07/02/2016 85,13 DSE0667 L117801527 74550 08/02/2016 85,13

DSE4065 L117617937 74550 10/02/2016 85,13 DSE4253 I189296904 55500 10/02/2016 85,13

DSE7406 L117800427 74550 12/02/2016 85,13 DSE7406 L117805817 74550 12/02/2016 85,13

DSH0030 I189426924 55500 09/02/2016 85,13 DSJ3520 L117819567 74550 12/02/2016 85,13

DSJ7534 L117756537 74550 11/02/2016 85,13 DSN0205 L117842667 74550 12/02/2016 85,13

DSN0468 I189168974 61220 10/02/2016 191,54 DSN1541 L117807247 74550 09/02/2016 85,13

DSN1581 L117777767 74550 12/02/2016 85,13 DSN2034 L117794047 74550 08/02/2016 85,13

DSN5099 L117787557 74550 08/02/2016 85,13 DSN7110 L117819127 74550 10/02/2016 85,13

DSN8177 L117791297 74550 12/02/2016 85,13 DSN8574 L117813957 74550 12/02/2016 85,13

DSN8778 L117823527 60503 10/02/2016 191,54 DSN9922 L117822867 74550 10/02/2016 85,13

DSQ6427 N162383754 50020 18/03/2016 191,54 DSQ6428 L117845967 74550 12/02/2016 85,13

DSX2143 L117801747 60503 12/02/2016 191,54 DSY6431 L117834747 74550 12/02/2016 85,13

DSZ3107 L117833537 60503 12/02/2016 191,54 DTL1372 I189229804 60412 10/02/2016 127,69

DTP8377 I189169524 61220 10/02/2016 191,54 DTQ3983 L117833427 60503 12/02/2016 191,54

DTS9901 L117791517 74550 12/02/2016 85,13 DTV1699 L117776997 74550 11/02/2016 85,13

DTV2229 L117826717 60503 10/02/2016 191,54 DTV2336 I189485224 55412 10/02/2016 127,69

DTX0377 I189311204 55500 10/02/2016 85,13 DTX5223 L117813517 74550 09/02/2016 85,13

DTX5270 I189398654 73662 08/02/2016 85,13 DTX7590 I189510634 55500 10/02/2016 85,13

DTX9683 L117824187 74550 10/02/2016 85,13 DTY9328 L117387377 56732 07/02/2016 85,13

DUE8386 L117515417 74550 09/02/2016 85,13 DUH9935 L117807907 74550 09/02/2016 85,13

DUN6921 L117849817 74550 12/02/2016 85,13 DUQ7133 L117782057 60503 29/01/2016 191,54

DUT3142 L117782717 74550 06/02/2016 85,13 DVA8233 L117801417 74550 12/02/2016 85,13

DVC1198 L117812417 74550 12/02/2016 85,13 DVC5206 I189505134 51851 10/02/2016 127,69

DVN5517 L117427197 74550 08/02/2016 85,13 DVP5759 L117784147 60503 07/02/2016 191,54

DVQ5405 L117821767 74550 10/02/2016 85,13 DVR5002 L117844097 74550 12/02/2016 85,13

DVZ8077 L117796467 74550 08/02/2016 85,13 DWC7666 L117795257 74550 08/02/2016 85,13

DWC7666 L117837607 74550 12/02/2016 85,13 DWC8776 I185516754 60250 09/02/2016 191,54

DWH8260 L117756317 60503 11/02/2016 191,54 DWJ4764 I188612374 60501 09/02/2016 191,54

DWM5043 L117795477 74550 12/02/2016 85,13 DWX8035 I187480804 55413 09/02/2016 127,69

DWY3747 I189444744 52070 09/02/2016 53,20 DXA2543 L117803507 60503 12/02/2016 191,54

DXC0153 L117800977 74550 08/02/2016 85,13 DXC0874 I186514674 51851 09/02/2016 127,69

DXC0875 I187292374 51851 10/02/2016 127,69 DXC0903 I189386884 73662 10/02/2016 85,13

DXC0904 I189224634 55500 10/02/2016 85,13 DXC1992 L117844537 74550 12/02/2016 85,13

DXC6960 L117842337 60503 12/02/2016 191,54 DXD0838 L117776777 74550 11/02/2016 85,13

DXE0478 L117851137 74550 12/02/2016 85,13 DXE0783 L117598247 74630 10/02/2016 127,69

DXE1771 I189404704 73662 10/02/2016 85,13 DXE2868 L117786787 74550 07/02/2016 85,13

DXU0587 L117829357 60503 12/02/2016 191,54 DXU3456 L117797897 74550 08/02/2016 85,13

DXU4738 I189296244 60412 10/02/2016 127,69 DXU6345 I189426814 55500 09/02/2016 85,13

DXU6374 L117816377 74550 12/02/2016 85,13 DXU6727 N162401574 50020 18/03/2016 85,13

DXU9867 L117788547 60503 08/02/2016 191,54 DXU9950 I189336404 54521 09/02/2016 127,69

DXW3896 I188435274 55500 09/02/2016 85,13 DXX2215 L117803837 74550 09/02/2016 85,13

DXZ2611 L117838157 74550 12/02/2016 85,13 DXZ7640 L117823967 74550 10/02/2016 85,13

DYG4185 I186998454 51851 09/02/2016 127,69 DYH3373 L117810987 74550 09/02/2016 85,13

DYH8123 L117831007 74550 12/02/2016 85,13 DZA8237 L117830457 74550 12/02/2016 85,13

DZG6554 L117815827 60503 12/02/2016 191,54 DZK0458 N162402784 50020 18/03/2016 127,69

DZK2242 L117849607 74550 12/02/2016 85,13 DZK2452 L117776557 74550 11/02/2016 85,13

DZK2967 L117827817 74550 11/02/2016 85,13 DZK5012 L117810007 60503 12/02/2016 191,54

DZK5145 L117831997 74550 11/02/2016 85,13 DZK8322 I189392504 73662 10/02/2016 85,13

DZV4068 L117811207 74550 09/02/2016 85,13 DZV8054 L117609467 74550 10/02/2016 85,13

DZW1637 I189314724 55500 10/02/2016 85,13 DZZ6981 L117783607 74550 12/02/2016 85,13

DZZ6981 L117783707 74550 12/02/2016 85,13 DZZ6981 L117783817 74630 12/02/2016 127,69

EAE2798 L117799547 60503 12/02/2016 191,54 EAF9593 I189074924 55416 10/02/2016 127,69

EAG8191 L117818137 74550 12/02/2016 85,13 EAG8282 I189214294 73662 09/02/2016 85,13

EAG8386 I187995824 51851 09/02/2016 127,69 EAH9000 I189248614 60501 09/02/2016 191,54

EAI1700 L117828587 60503 12/02/2016 191,54 EAI2839 I189274904 51851 09/02/2016 127,69

EAJ1535 L117799657 74550 12/02/2016 85,13 EAM3143 L117825837 60503 12/02/2016 191,54

EAM3233 L117790417 74550 12/02/2016 85,13 EAU0888 I189545944 55500 10/02/2016 85,13

EAV0365 L117792727 60503 12/02/2016 191,54 EAV2593 L117807137 60503 12/02/2016 191,54

EAV3110 L117777547 74550 12/02/2016 85,13 EAV6328 I189037414 54521 10/02/2016 127,69

EAW3513 I189396904 55412 10/02/2016 127,69 EAW7627 L117433137 74550 08/02/2016 85,13

EAX0947 I189391944 55500 10/02/2016 85,13 EAX7475 I187217354 72340 09/02/2016 85,13

EAZ7281 L117836407 60503 12/02/2016 191,54 EBA2616 L117796247 74550 08/02/2016 85,13

EBC8833 N162401794 50020 18/03/2016 510,77 EBH4063 L117775237 74550 11/02/2016 85,13

EBM2818 L117851027 74550 12/02/2016 85,13 EBV0044 I189488194 73662 10/02/2016 85,13

EBV0044 I189385894 51851 10/02/2016 127,69 EDF0633 L117811867 74550 09/02/2016 85,13

EDF1502 L117834967 74550 12/02/2016 85,13 EDF1512 L117785027 74550 12/02/2016 85,13

EDF1773 L117842117 74550 12/02/2016 85,13 EDF1931 I189295704 51851 10/02/2016 127,69

EDF3427 I189550124 51851 09/02/2016 127,69 EDF4383 I189457284 51851 09/02/2016 127,69

EDF5004 L117807357 74550 12/02/2016 85,13 EDF7322 L117841907 60503 12/02/2016 191,54

EDF7324 I189488414 55411 10/02/2016 127,69 EDF9626 I189546604 55500 10/02/2016 85,13

EDO6251 N162387714 50020 18/03/2016 85,13 EDR6562 L117836837 60503 12/02/2016 191,54

EDY5079 L117794927 74550 12/02/2016 85,13 EDZ0805 I187577824 73662 10/02/2016 85,13

EEG3274 L117825727 74550 12/02/2016 85,13 EEI1404 L117785467 60503 12/02/2016 191,54

EEI6760 N162422804 50020 18/03/2016 574,61 EEO1090 L117820007 60503 12/02/2016 191,54

EEP0514 I186404784 55411 10/02/2016 127,69 EEP2878 L117380557 60503 07/02/2016 191,54

EEP3138 L117836947 60503 12/02/2016 191,54 EEP3936 L117782937 74550 12/02/2016 85,13

EEP6398 L117788877 74550 08/02/2016 85,13 EEP7682 L117821217 74550 10/02/2016 85,13

EER9859 N162383974 50020 18/03/2016 85,13 EET2952 L117803397 60503 12/02/2016 191,54

EFF4348 I189686204 55500 05/02/2016 85,13 EFG8794 I189557274 58433 09/02/2016 127,69

EFR9001 L117850587 74550 12/02/2016 85,13 EFR9529 L117827047 74550 10/02/2016 85,13

EFV7762 I189556174 51851 09/02/2016 127,69 EFZ5266 L117850707 74550 12/02/2016 85,13

EGB1204 I189397114 55414 10/02/2016 127,69 EGC0348 I189556614 51851 09/02/2016 127,69

EGG4284 L117804387 74630 12/02/2016 127,69 EGG4324 N162401904 50020 18/03/2016 170,26

EGL1237 I187966454 51852 10/02/2016 127,69 EGL3089 I189457064 61220 09/02/2016 191,54

EGM1677 I189832494 51851 09/02/2016 127,69 EGM4943 N162420504 50020 18/03/2016 425,64

EGP1568 L117781407 74550 12/02/2016 85,13 EGR4001 N162391894 50020 18/03/2016 127,69

EGW5688 L117567447 74550 09/02/2016 85,13 EGW6113 N162430504 50020 18/03/2016 170,26

EGW6317 L117809227 60503 09/02/2016 191,54 EGW7094 I189365434 55500 10/02/2016 85,13

EGW9436 L117846187 74550 12/02/2016 85,13 EGW9761 L117383197 74630 07/02/2016 127,69

EHA5985 L117795697 74630 08/02/2016 127,69 EHC1122 I189446724 58433 09/02/2016 127,69

EHE6206 L117790207 60503 12/02/2016 191,54 EHE7762 L117780957 60503 12/02/2016 191,54

EHK7797 L117825067 74550 12/02/2016 85,13 EID3048 I189535384 51851 09/02/2016 127,69

EIG5542 L117840357 60503 12/02/2016 191,54 EIN4691 I189026204 60501 10/02/2016 191,54

EIS7582 I189406804 55500 09/02/2016 85,13 EIX0970 I188795084 54521 10/02/2016 127,69

EIX2342 I189406904 55500 09/02/2016 85,13 EIX6104 L117798447 60503 12/02/2016 191,54

EIX8005 I189314944 73662 10/02/2016 85,13 EIX9225 L117420597 74550 08/02/2016 85,13

EIX9225 N162399704 50020 18/03/2016 255,38 EJC5795 I189404594 55500 10/02/2016 85,13

EJS5478 I189643304 73662 09/02/2016 85,13 EJT2851 L117403547 74550 08/02/2016 85,13

EJT9148 L117621897 60503 10/02/2016 191,54 EKB8833 L117796797 74550 12/02/2016 85,13

EKB9457 L117810657 74630 12/02/2016 127,69 EKM0514 L117832437 74550 11/02/2016 85,13

EKN1470 L117838927 60503 12/02/2016 191,54 EKN2452 L117793717 74550 12/02/2016 85,13

EKN3752 L117657317 74550 10/02/2016 85,13 EKN5203 L117850037 74550 12/02/2016 85,13

EKN5904 L117785687 60503 12/02/2016 191,54 EKN5907 I189536264 55500 10/02/2016 85,13

EKN6883 L117840807 74550 12/02/2016 85,13 EKN9245 I189304824 51851 09/02/2016 127,69

EKP0012 I189316484 51851 10/02/2016 127,69 EKQ5652 I189403714 61220 09/02/2016 191,54

EKZ0570 I189427364 55500 10/02/2016 85,13 EKZ1432 L117839917 74550 12/02/2016 85,13

EKZ4493 L117554467 60503 09/02/2016 191,54 EKZ5534 L117836397 60503 12/02/2016 191,54

EKZ5635 L117804717 74550 09/02/2016 85,13 EKZ5635 L117811977 74550 09/02/2016 85,13

EKZ9540 L117808017 74550 12/02/2016 85,13 ELC5990 L117833647 74550 12/02/2016 85,13

ELX1152 L117847507 74550 12/02/2016 85,13 ELX3844 N162414774 50020 18/03/2016 127,69

EMB9240 I189572894 58433 09/02/2016 127,69 EMC2237 L117565797 60503 09/02/2016 191,54

EMM7653 L117818247 74550 12/02/2016 85,13 EMO0131 L117786567 74550 07/02/2016 85,13

EMO1493 L117798777 60503 12/02/2016 191,54 EMV4388 I187217244 72340 09/02/2016 85,13

EMX5353 L117808677 60503 09/02/2016 191,54 ENC2098 I187050044 54527 09/02/2016 127,69

ENC2961 L117780737 74550 12/02/2016 85,13 ENC3416 N162428524 50020 18/03/2016 53,21

ENC4329 I189235304 60501 09/02/2016 191,54 ENP5493 L117779747 74550 12/02/2016 85,13

ENP5493 L117839707 74550 12/02/2016 85,13 ENQ0549 I189207144 54600 09/02/2016 85,13

ENR2039 N162433914 50020 18/03/2016 85,13 ENR2134 I189163474 55500 10/02/2016 85,13
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ENT0397 L117835737 74550 12/02/2016 85,13 ENT3058 L117804827 60503 12/02/2016 191,54

ENT3952 I188556274 55500 10/02/2016 85,13 ENT4110 L117804277 74550 12/02/2016 85,13

ENT4201 L117788107 74550 08/02/2016 85,13 ENT4635 L117819907 60503 12/02/2016 191,54

ENT5627 I187291714 73662 09/02/2016 85,13 ENT5633 L117840137 74550 12/02/2016 85,13

ENT7014 I189425714 55412 08/02/2016 127,69 ENT7576 L117846307 74550 12/02/2016 85,13

ENT9280 I187217464 53800 10/02/2016 85,13 ENV8665 I189298884 60412 10/02/2016 127,69

EOF3984 L117825407 74550 12/02/2016 85,13 EOK8876 L117826937 74550 10/02/2016 85,13

EOL7732 I189117494 52070 09/02/2016 53,20 EOM2278 L117832007 74630 11/02/2016 127,69

EOX4616 I188159944 60501 10/02/2016 191,54 EOX4623 L117841897 74550 12/02/2016 85,13

EOX6542 I186554504 70301 09/02/2016 191,54 EPC1827 L117798667 60503 12/02/2016 191,54

EPD8999 L117812207 74550 09/02/2016 85,13 EPN1225 L117838597 60503 12/02/2016 191,54

EPN3162 L117830017 60503 12/02/2016 191,54 EPN4593 L117616617 74550 10/02/2016 85,13

EPN6801 L117816267 60503 12/02/2016 191,54 EPN7486 I189505354 73662 10/02/2016 85,13

EPN7497 L117842887 60503 12/02/2016 191,54 EPN7544 I189380834 55500 10/02/2016 85,13

EPN8307 L117788987 74550 08/02/2016 85,13 EPN8587 I189224194 60501 09/02/2016 191,54

EPN9315 L117594507 74550 09/02/2016 85,13 EPN9906 L117837277 60503 12/02/2016 191,54

EPQ4135 L117826387 74550 12/02/2016 85,13 EPT0964 L117803727 74550 12/02/2016 85,13

EPT2965 I189369394 73662 10/02/2016 85,13 EPT3055 L117812857 60503 12/02/2016 191,54

EPT3345 I189567614 55500 10/02/2016 85,13 EPT3556 I189223974 73662 09/02/2016 85,13

EPV4023 L117783157 74550 07/02/2016 85,13 EPW0571 I189555624 51851 09/02/2016 127,69

EPW7265 L117831557 74550 11/02/2016 85,13 EQM0616 L117807467 60503 12/02/2016 191,54

EQT0390 I189532744 55500 10/02/2016 85,13 EQX2685 I189296574 55500 10/02/2016 85,13

EQX8134 I189316594 54521 10/02/2016 127,69 EQZ9003 L117830907 74550 12/02/2016 85,13

ERB1383 I189224414 60501 09/02/2016 191,54 ERB3555 L117584057 60503 09/02/2016 191,54

ERB3861 I188859004 51930 09/02/2016 191,54 ERB6169 I189483134 51851 10/02/2016 127,69

ERB6861 L117825287 60503 12/02/2016 191,54 ERB8339 I189510854 55500 10/02/2016 85,13

ERB8488 L117828697 60503 12/02/2016 191,54 ERB8565 I189278974 55250 10/02/2016 85,13

ERF5129 L117827607 60503 11/02/2016 191,54 ERG4738 L117778977 74550 12/02/2016 85,13

ERM3591 L117522897 74550 09/02/2016 85,13 ERO3481 L117822757 74550 10/02/2016 85,13

ERO4102 L117846517 60503 12/02/2016 191,54 ERX0540 L117776227 74550 11/02/2016 85,13

ERY3905 I186742374 60501 10/02/2016 191,54 ESI1877 I188690254 73662 09/02/2016 85,13

ESI2033 I187291604 60501 09/02/2016 191,54 ESI3117 I189403274 52070 09/02/2016 53,20

ESI4411 L117793387 74550 08/02/2016 85,13 ETB5292 L117828477 60503 12/02/2016 191,54

ETB5625 L117705497 74550 11/02/2016 85,13 ETB5736 L117834307 74550 12/02/2016 85,13

ETB6161 L117782277 74550 05/02/2016 85,13 ETB6161 L117782387 60503 05/02/2016 191,54

ETB7485 L117801207 74550 12/02/2016 85,13 ETB9096 L117781837 74550 12/02/2016 85,13

ETB9315 I189369174 55414 08/02/2016 127,69 ETD0060 I189423844 55416 10/02/2016 127,69

ETD0437 L117848387 74550 12/02/2016 85,13 ETD1873 L117801967 74550 12/02/2016 85,13

ETD9245 L117691637 60503 11/02/2016 191,54 ETD9582 I189274804 51851 09/02/2016 127,69

ETD9582 I189396784 56731 09/02/2016 85,13 ETH0208 L117785247 74550 12/02/2016 85,13

ETH1564 L117800757 74550 12/02/2016 85,13 ETI5176 L117532247 56732 31/01/2016 85,13

ETI5399 I188707744 54521 09/02/2016 127,69 ETM7248 I189296684 55500 10/02/2016 85,13

ETR1286 L117847177 74550 12/02/2016 85,13 ETS0290 L117780077 74550 12/02/2016 85,13

ETS2389 I188642404 55500 10/02/2016 85,13 ETS2456 L117818467 74550 12/02/2016 85,13

ETS2811 I188368064 73662 10/02/2016 85,13 ETS2828 L117812087 60503 09/02/2016 191,54

ETS3022 L117847287 74550 12/02/2016 85,13 ETS3022 L117847397 60503 12/02/2016 191,54

ETS3506 I189054794 54525 10/02/2016 127,69 ETT4710 L117849707 74550 12/02/2016 85,13

ETT5697 I189495124 55500 10/02/2016 85,13 ETT9310 L117834197 74550 12/02/2016 85,13

ETV0425 L117824307 74550 10/02/2016 85,13 ETV1834 L117775567 74550 11/02/2016 85,13

ETV2724 N162397614 50020 18/03/2016 85,13 ETV3666 I189224304 60501 09/02/2016 191,54

ETV5151 N162398274 50020 18/03/2016 191,54 ETV5932 L117559197 74550 09/02/2016 85,13

ETV6000 I188969544 55500 10/02/2016 85,13 ETV7246 L117786907 74550 07/02/2016 85,13

ETV7423 I189397334 56731 10/02/2016 85,13 ETV8027 I188612594 59910 10/02/2016 191,54

ETV8352 N162424904 50020 18/03/2016 340,51 ETW1287 L117779637 74550 12/02/2016 85,13

EUK0252 I189224964 55500 10/02/2016 85,13 EUM6521 L117850807 74550 12/02/2016 85,13

EVC1116 L117840687 74630 12/02/2016 127,69 EVC1229 L117832107 60503 11/02/2016 191,54

EVH5911 L117814287 74550 09/02/2016 85,13 EVH7079 L117786457 74550 07/02/2016 85,13

EVI6182 L117849047 74630 12/02/2016 127,69 EVI6219 I188561114 55500 09/02/2016 85,13

EVI6991 L117842997 74550 12/02/2016 85,13 EVJ1147 N162433364 50020 18/03/2016 127,69

EVJ5165 I189386774 55412 10/02/2016 127,69 EVJ6211 N162386284 50020 18/03/2016 127,69

EVK0545 L117777327 74550 12/02/2016 85,13 EVK5069 L117709907 60503 11/02/2016 191,54

EVQ6772 L117804937 74550 09/02/2016 85,13 EVR0166 I188435494 56222 10/02/2016 53,20

EVR1242 L117835297 60503 12/02/2016 191,54 EVR2658 L117842007 74550 12/02/2016 85,13

EVR6610 N162403114 50020 18/03/2016 85,13 EVR9420 L117791847 74550 12/02/2016 85,13

EVT5376 L117812747 74550 12/02/2016 85,13 EVV2709 L117848277 60503 12/02/2016 191,54

EWB8600 I189295914 60501 10/02/2016 191,54 EWC2104 L117697027 74550 11/02/2016 85,13

EWC3130 L117800097 74550 08/02/2016 85,13 EWJ0044 L117837167 60503 12/02/2016 191,54

EWM0715 L117810877 74550 09/02/2016 85,13 EWM2832 I188612484 55250 09/02/2016 85,13

EWM3726 L117794707 74550 12/02/2016 85,13 EWP2243 I189044124 57380 09/02/2016 191,54

EWP3375 L117846407 74550 12/02/2016 85,13 EWS2283 L117843217 60503 12/02/2016 191,54

EWS2657 L117814397 60503 12/02/2016 191,54 EWS3641 I188621504 72340 09/02/2016 85,13

EWS5063 I189404044 51851 09/02/2016 127,69 EWS5798 I189403934 51851 09/02/2016 127,69

EWS6182 L117805597 74550 12/02/2016 85,13 EWS6559 L117828367 74550 12/02/2016 85,13

EWS7888 L117817697 74550 12/02/2016 85,13 EWS8057 L117846297 74550 12/02/2016 85,13

EWS9176 L117780187 74550 12/02/2016 85,13 EWS9905 I189575424 55500 16/02/2016 85,13

EWX3325 L117809997 60503 12/02/2016 191,54 EXX0953 L117737067 74550 11/02/2016 85,13

EYA4566 I189224084 73662 09/02/2016 85,13 EYA5335 L117823197 74550 10/02/2016 85,13

EYB5900 L117803067 74630 09/02/2016 127,69 EYB7828 L117799987 74550 12/02/2016 85,13

EYD0931 L117810217 60503 12/02/2016 191,54 EYD2055 L117807807 74550 09/02/2016 85,13

EYD2955 L117435117 74550 08/02/2016 85,13 EYE1036 I189320884 51851 09/02/2016 127,69

EYG0449 I189385904 55412 10/02/2016 127,69 EYG0474 I189404154 51851 09/02/2016 127,69

EYG0858 L117834207 74550 12/02/2016 85,13 EYG1352 L117838487 74550 12/02/2016 85,13

EYG1779 L117698677 74550 11/02/2016 85,13 EYG2743 L117789867 60503 12/02/2016 191,54

EYG4781 L117850917 74550 12/02/2016 85,13 EYG4994 L117777987 74630 12/02/2016 127,69

EYG4994 L117778107 74550 12/02/2016 85,13 EYG6298 L117815387 74550 12/02/2016 85,13

EYG6487 L117820447 74550 12/02/2016 85,13 EYG9592 L117779197 74550 11/02/2016 85,13

EYG9650 L117816607 60503 12/02/2016 191,54 EYK6338 L117778647 74550 12/02/2016 85,13

EYN9915 I186552184 51851 09/02/2016 127,69 EYO9877 L117835627 60503 12/02/2016 191,54

EYV3677 L117797787 74550 12/02/2016 85,13 EYW4498 L117806917 74550 12/02/2016 85,13

EYX2733 I189403504 51851 09/02/2016 127,69 EYX8704 I188556384 56222 10/02/2016 53,20

EZS8519 L117838047 60503 12/02/2016 191,54 EZS8746 L117789757 60503 12/02/2016 191,54

EZT3295 L117797237 74550 12/02/2016 85,13 FAD8895 I189320994 73662 09/02/2016 85,13

FAU5460 L117800317 74550 12/02/2016 85,13 FAX2761 L117793497 60503 12/02/2016 191,54

FAX9200 L117807577 74550 12/02/2016 85,13 FBC5195 L117743117 74630 11/02/2016 127,69

FBI3488 I189298994 60412 10/02/2016 127,69 FBK1036 L117797567 74630 08/02/2016 127,69

FBK1366 L117786127 74550 12/02/2016 85,13 FBK2111 L117805607 60503 09/02/2016 191,54

FBK3451 I186603114 52070 09/02/2016 53,20 FBO7207 I188435604 55680 10/02/2016 127,69

FBQ2035 L117829797 74550 12/02/2016 85,13 FBR3694 I189500304 56650 09/02/2016 85,13

FBT1936 L117790197 60503 12/02/2016 191,54 FBT2984 L117850367 74550 12/02/2016 85,13

FBT5172 I188104284 73662 10/02/2016 85,13 FBT6095 I189550454 73662 10/02/2016 85,13

FBT8389 L117795037 74550 12/02/2016 85,13 FBT8819 L117811757 74550 12/02/2016 85,13

FBZ0518 L117850477 74550 12/02/2016 85,13 FBZ1172 L117839037 74550 12/02/2016 85,13

FBZ1909 I189832384 60501 05/02/2016 191,54 FBZ2825 I189382604 55500 09/02/2016 85,13

FBZ2897 I188404804 55500 10/02/2016 85,13 FBZ3356 I189512614 60501 10/02/2016 191,54

FBZ4479 L117789427 60503 12/02/2016 191,54 FBZ4694 L117841017 74550 12/02/2016 85,13

FBZ6153 I189249824 55412 10/02/2016 127,69 FCA9040 N162391454 50020 18/03/2016 191,54

FCM4576 L117847837 74550 12/02/2016 85,13 FCS8128 L117799437 74550 12/02/2016 85,13

FCW2433 L117834417 74550 12/02/2016 85,13 FCW7686 L117848167 74550 12/02/2016 85,13

FDE4505 L117787887 60503 08/02/2016 191,54 FDH1520 I189505244 73662 10/02/2016 85,13

FDJ9172 L117792287 60503 12/02/2016 191,54 FDN4968 L117787007 74550 07/02/2016 85,13

FDN7195 L117799007 60503 12/02/2016 191,54 FDN7896 I189295584 51851 10/02/2016 127,69

FDO7656 L117841567 74550 12/02/2016 85,13 FDO8059 L117822537 74550 10/02/2016 85,13

FDO8512 L117798997 60503 12/02/2016 191,54 FDO8604 L117492757 74550 09/02/2016 85,13

FDO9613 I188722924 54521 10/02/2016 127,69 FDP0952 I189572674 58433 09/02/2016 127,69

FDS0740 I189573334 58433 09/02/2016 127,69 FDT1668 L117799767 60503 12/02/2016 191,54

FDT4859 I189557164 58433 09/02/2016 127,69 FDU2243 L117846737 74550 12/02/2016 85,13

FDV6280 L117752807 74550 11/02/2016 85,13 FEB1013 I189546384 55500 10/02/2016 85,13

FEB1060 L117825617 74550 12/02/2016 85,13 FEB1390 L117805377 60503 12/02/2016 191,54

FEB1558 L117815277 60503 12/02/2016 191,54 FEB1974 L117848057 74550 12/02/2016 85,13

FEB2232 I189380504 54521 10/02/2016 127,69 FEC0446 L117798337 60503 12/02/2016 191,54

FEH1545 L117830347 74550 12/02/2016 85,13 FEH2410 I189535604 73662 09/02/2016 85,13

FEH3823 I189391724 54600 09/02/2016 85,13 FEH9415 L117817917 56732 12/02/2016 85,13

FEJ0071 I189457504 55920 09/02/2016 85,13 FEK1010 N162386724 50020 18/03/2016 85,13

FEN8476 I189054804 54525 10/02/2016 127,69 FEP3602 L117777657 74550 12/02/2016 85,13

FEP3668 L117778427 74550 12/02/2016 85,13 FEP7610 L117784367 74550 12/02/2016 85,13

FEP8255 I189407344 73662 10/02/2016 85,13 FEP8578 I189054574 54525 10/02/2016 127,69

FER1818 I189556504 57380 09/02/2016 191,54 FES3338 N162411034 50020 18/03/2016 85,13

FES6196 L117813847 74550 12/02/2016 85,13 FET0230 I189488964 75870 10/02/2016 191,54

FET0419 L117816487 74630 12/02/2016 127,69 FEU4529 L117518717 60503 09/02/2016 191,54

FEU5214 I188720944 54527 10/02/2016 127,69 FEU5314 L117793277 74550 12/02/2016 85,13

FEW6405 L117843437 74550 12/02/2016 85,13 FFE2828 L117781727 60503 12/02/2016 191,54

FFH5232 I189557504 58433 09/02/2016 127,69 FFM8964 I189296354 55500 10/02/2016 85,13

FFO8608 L117748067 74550 11/02/2016 85,13 FFR2590 L117789207 74550 08/02/2016 85,13

FFR2646 I188621394 72340 09/02/2016 85,13 FFR2992 I188974274 55500 10/02/2016 85,13

FFU2316 I189169304 61220 10/02/2016 191,54 FFW4847 L117791627 60503 12/02/2016 191,54

FFZ3038 L117799877 60503 12/02/2016 191,54 FGB1529 I189057434 54522 09/02/2016 127,69

FGN1031 L117816927 74550 12/02/2016 85,13 FGO0067 L117427307 60503 08/02/2016 191,54

FGO1362 L117828917 60503 12/02/2016 191,54 FGR4120 I189404604 60501 09/02/2016 191,54

FGR4149 I189207254 55250 09/02/2016 85,13 FGR4860 I189192734 55500 10/02/2016 85,13

FGS1171 N162389694 50020 18/03/2016 85,13 FGT0988 I189380394 51851 09/02/2016 127,69

FGY6754 L117776887 74550 11/02/2016 85,13 FGZ4285 I187003624 54521 10/02/2016 127,69

FHC4541 I189406794 55500 09/02/2016 85,13 FHC6153 L117846627 74550 12/02/2016 85,13

FHD6213 L117849597 74550 12/02/2016 85,13 FHE3627 L117789647 74550 08/02/2016 85,13

FHE4034 I189536484 56731 10/02/2016 85,13 FHM6264 L117794157 60503 12/02/2016 191,54

FHO8831 I189573114 60501 09/02/2016 191,54 FHP1745 I189380284 51851 09/02/2016 127,69

FHQ6790 I189397004 55412 10/02/2016 127,69 FHV6464 L117845527 74550 12/02/2016 85,13

FHW1984 I189064254 55500 10/02/2016 85,13 FHW2461 N162389034 50020 18/03/2016 127,69

FHW3522 I189279414 54600 10/02/2016 85,13 FHW3574 I188859104 60502 09/02/2016 191,54

FHY8055 L117835187 74550 12/02/2016 85,13 FIC6181 L117807687 74630 09/02/2016 127,69

FIC6203 L117837497 74550 12/02/2016 85,13 FIC6251 I187292484 60412 10/02/2016 127,69

FIC6469 L117780297 74550 12/02/2016 85,13 FIH7212 L117831117 74550 12/02/2016 85,13

FII5889 L117796137 74550 12/02/2016 85,13 FII5975 L117815607 74550 12/02/2016 85,13

FIL6898 L117835517 74630 12/02/2016 127,69 FIQ3950 L117778537 74550 12/02/2016 85,13

FIQ3978 L117814177 60503 12/02/2016 191,54 FIQ4104 L117829807 60503 12/02/2016 191,54

FIQ8207 L117836727 60503 12/02/2016 191,54 FIR4777 I190090664 73662 05/02/2016 85,13

FIR4883 L117735857 74550 11/02/2016 85,13 FIU6095 I189535164 51851 09/02/2016 127,69

FIY2550 L117844647 60503 12/02/2016 191,54 FIZ8648 L117829027 74550 12/02/2016 85,13

FJA8983 L117543687 74550 07/02/2016 85,13 FJE5208 L117815497 74550 12/02/2016 85,13

FJI8050 I188383904 56225 10/02/2016 53,20 FJJ5585 I189362904 54521 10/02/2016 127,69

FJJ6512 I189133554 55413 10/02/2016 127,69 FJJ6794 I189381494 54521 10/02/2016 127,69

FJK6437 I188926104 55500 09/02/2016 85,13 FJO8225 L117842227 74550 12/02/2016 85,13

FJS4295 I189526034 55411 09/02/2016 127,69 FKA9852 L117838607 74550 12/02/2016 85,13

FKI5809 L117811647 74550 09/02/2016 85,13 FKI6050 L117844977 74550 12/02/2016 85,13

FKI6110 I189304504 60412 09/02/2016 127,69 FKI6774 L117833317 74550 12/02/2016 85,13

FKI7849 I189336724 73662 10/02/2016 85,13 FKQ4217 I189573994 54521 10/02/2016 127,69

FKT7579 L117824847 74550 12/02/2016 85,13 FKV9891 L117819347 60503 12/02/2016 191,54

FKX3134 L117817477 74550 12/02/2016 85,13 FKX3188 L117784707 60503 12/02/2016 191,54

FKX3493 I189380614 54600 10/02/2016 85,13 FKY1550 L117844207 74550 12/02/2016 85,13

FKY3013 I189230024 60501 10/02/2016 191,54 FKY3185 L117497047 74710 09/02/2016 574,62

FLB8185 I189391834 73662 09/02/2016 85,13 FLD2135 I189168754 55500 09/02/2016 85,13

FLD6570 I187217574 55500 10/02/2016 85,13 FLD9108 L117816047 74550 12/02/2016 85,13

FLI5184 L117826497 74550 12/02/2016 85,13 FLO4950 I189389524 55412 10/02/2016 127,69

FLP3507 L117825397 74550 12/02/2016 85,13 FLQ8269 I189385564 55412 10/02/2016 127,69

FLX7660 L117783597 60503 12/02/2016 191,54 FLY3506 L117819897 74550 12/02/2016 85,13

FMD2448 L117788657 74550 12/02/2016 85,13 FME3398 L117801197 60503 12/02/2016 191,54

FME9999 L117802297 60503 12/02/2016 191,54 FMH7370 L117827157 74550 10/02/2016 85,13

FMH9775 I189396674 65640 09/02/2016 191,54 FMK2101 L117831227 74550 11/02/2016 85,13

FMM2620 L117779857 74550 12/02/2016 85,13 FMN3325 I189380404 51851 09/02/2016 127,69

FMN8248 L117785137 74550 12/02/2016 85,13 FMN8256 I189444854 60412 09/02/2016 127,69

FMO3612 L117843767 74550 12/02/2016 85,13 FMP5059 L117579877 60503 09/02/2016 191,54

FMR2800 I189447164 58433 09/02/2016 127,69 FMR4743 L117775457 74550 11/02/2016 85,13

FMR9807 L117833867 74630 12/02/2016 127,69 FMU6802 L117686577 74550 11/02/2016 85,13

FMV0331 I189249604 73662 09/02/2016 85,13 FMV0592 L117808897 74550 12/02/2016 85,13

FMV0874 L117832657 74550 11/02/2016 85,13 FMV2199 L117805927 60503 12/02/2016 191,54

FNA0970 L117820997 74550 10/02/2016 85,13 FNA5518 I189296024 60501 10/02/2016 191,54

FNC6777 L117819457 74550 12/02/2016 85,13 FNC7350 L117374067 60503 07/02/2016 191,54
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FND7204 L117779967 74630 12/02/2016 127,69 FND7204 L117780307 74550 12/02/2016 85,13

FNI9187 L117838267 74550 12/02/2016 85,13 FNJ1723 I189545174 55500 10/02/2016 85,13

FNK4372 I187577714 73662 09/02/2016 85,13 FNL8474 L117430057 60503 08/02/2016 191,54

FNM6727 I189318684 55500 10/02/2016 85,13 FNN1958 L117843657 60503 12/02/2016 191,54

FNO1003 L117812967 74550 12/02/2016 85,13 FNW8087 L117839477 60503 12/02/2016 191,54

FNX3500 L117801857 74550 12/02/2016 85,13 FNZ7922 L117784807 74550 12/02/2016 85,13

FNZ8979 L117849377 74550 12/02/2016 85,13 FOB3525 L117818687 74550 10/02/2016 85,13

FOC2243 L117793057 74550 08/02/2016 85,13 FOC8878 I189206924 55411 08/02/2016 127,69

FOG4647 L117796027 74550 08/02/2016 85,13 FOG5398 L117807027 74550 09/02/2016 85,13

FOH3538 I189532634 55500 10/02/2016 85,13 FOJ1801 N162405534 50020 18/03/2016 85,13

FON3968 L117785357 74550 12/02/2016 85,13 FOT4120 L117789977 60503 12/02/2016 191,54

FOU4170 L117795707 60503 12/02/2016 191,54 FOZ5616 L117820887 74550 10/02/2016 85,13

FPK3517 L117799217 60503 12/02/2016 191,54 FPN4796 I189297234 51851 10/02/2016 127,69

FPO3334 L117816597 74550 12/02/2016 85,13 FPT0300 L117800867 60503 12/02/2016 191,54

FPV5140 L117849487 74550 12/02/2016 85,13 FPY7412 L117796687 74550 12/02/2016 85,13

FQA1405 L117823417 60503 10/02/2016 191,54 FQA2020 L117829467 74550 11/02/2016 85,13

FQB3260 I187326144 57380 10/02/2016 191,54 FQG4844 L117823207 60503 10/02/2016 191,54

FQH7719 L117818797 74550 10/02/2016 85,13 FQI3267 L117823857 74550 10/02/2016 85,13

FQI7485 L117839257 74550 12/02/2016 85,13 FQJ5190 L117821107 74550 10/02/2016 85,13

FQJ6490 L117806367 74550 09/02/2016 85,13 FQL5625 L117790307 60503 12/02/2016 191,54

FQN2540 I188722814 51851 09/02/2016 127,69 FQS0239 L117786897 74550 07/02/2016 85,13

FQS7042 L117787777 74550 12/02/2016 85,13 FQU0671 L117848507 74550 12/02/2016 85,13

FQV5316 I188843154 55090 10/02/2016 85,13 FQW3264 L117791307 74550 12/02/2016 85,13

FQY6712 L117570967 74550 09/02/2016 85,13 FQZ2656 L117824517 74550 12/02/2016 85,13

FQZ6305 L117809557 60503 12/02/2016 191,54 FRA6613 L117830567 74550 12/02/2016 85,13

FRQ4250 L117808347 74550 09/02/2016 85,13 FRQ7814 L117550507 74550 09/02/2016 85,13

FRQ9631 L117805267 74550 09/02/2016 85,13 FRT5665 N162392004 50020 18/03/2016 85,13

FSC9526 L117848827 74550 12/02/2016 85,13 FSC9526 L117850147 74550 12/02/2016 85,13

FSG6204 I189044344 60501 10/02/2016 191,54 FSG8567 I189556944 58433 09/02/2016 127,69

FSH2272 L117849927 74550 12/02/2016 85,13 FSI3811 L117829137 74550 12/02/2016 85,13

FSJ6979 L117812307 56732 12/02/2016 85,13 FSS3653 L117836617 74630 12/02/2016 127,69

FSU4731 L117845087 74550 12/02/2016 85,13 FSU4731 L117845207 74550 12/02/2016 85,13

FSX2416 L117846957 74550 12/02/2016 85,13 FSY6768 L117839147 60503 12/02/2016 191,54

FTA3774 L117790747 60503 12/02/2016 191,54 FTB1965 L117786017 60503 12/02/2016 191,54

FTB1965 L117829577 74550 12/02/2016 85,13 FTK3290 I189044784 60411 10/02/2016 127,69

FTN2800 L117815717 74550 12/02/2016 85,13 FTN2976 I189536154 54521 10/02/2016 127,69

FTP3220 L117820227 74550 12/02/2016 85,13 FTQ2797 L117781507 60503 12/02/2016 191,54

FTT2035 I186571434 52152 09/02/2016 191,54 FTU7638 L117838707 60503 12/02/2016 191,54

FTY4480 I189279304 54521 10/02/2016 127,69 FTY7728 L117790857 60503 12/02/2016 191,54

FUA4015 I189550234 54521 10/02/2016 127,69 FUB7128 L117845637 74630 12/02/2016 127,69

FUC3754 L117797017 60503 12/02/2016 191,54 FUC7263 L117827707 74550 11/02/2016 85,13

FUC7402 L117801637 74550 12/02/2016 85,13 FUC7402 L117804497 74630 12/02/2016 127,69

FUC7402 L117804607 74550 12/02/2016 85,13 FUE4920 L117838817 60503 12/02/2016 191,54

FUH7567 I189252024 55500 09/02/2016 85,13 FUJ8816 L117837507 60503 12/02/2016 191,54

FUK0947 L117817587 74550 12/02/2016 85,13 FUO8636 L117790087 74550 08/02/2016 85,13

FVA1638 L117779307 74550 12/02/2016 85,13 FVE5839 I189369404 55500 10/02/2016 85,13

FVE9930 L117847727 74550 12/02/2016 85,13 FVF5940 L117834087 60503 12/02/2016 191,54

FVL6288 L117832217 74550 11/02/2016 85,13 FVO8510 L117828807 60503 12/02/2016 191,54

FVS1970 L117797127 74550 08/02/2016 85,13 FVY1235 L117840247 74550 12/02/2016 85,13

FWF0240 L117705607 74550 11/02/2016 85,13 FWL8479 L117422797 60503 08/02/2016 191,54

FWT2289 I189304714 51851 09/02/2016 127,69 FWW1040 I188532514 51851 10/02/2016 127,69

FWW4663 L117839807 74550 12/02/2016 85,13 FXM5170 L117792837 74550 12/02/2016 85,13

FXP8018 L117784587 60503 12/02/2016 191,54 FXW4160 I188274904 61300 10/02/2016 191,54

FXX2070 L117516517 74550 09/02/2016 85,13 FYA0538 I188623604 60501 09/02/2016 191,54

FYA3035 L117825507 74550 12/02/2016 85,13 FYD3060 L117842557 74550 12/02/2016 85,13

FYG5800 L117802077 60503 12/02/2016 191,54 FYK6560 I189424174 73662 10/02/2016 85,13

FYM2475 L117851247 60503 12/02/2016 191,54 FYU3204 L117791407 60503 12/02/2016 191,54

FYV8007 I189481814 57380 09/02/2016 191,54 FYW0909 I189993644 51851 08/02/2016 127,69

FZG2319 I189316704 53800 10/02/2016 85,13 FZH0940 L117813307 74550 09/02/2016 85,13

FZM7370 L117836067 74550 12/02/2016 85,13 FZN8440 I188695754 54522 09/02/2016 127,69

FZO7087 L117799327 74550 08/02/2016 85,13 FZP9059 I189389414 55412 10/02/2016 127,69

FZV1415 L117792177 74550 12/02/2016 85,13 FZV6860 I189550344 60501 10/02/2016 191,54

GAC7169 L117802517 60503 12/02/2016 191,54 GAI8594 L117808127 74550 12/02/2016 85,13

GAK7570 I186552514 73662 03/02/2016 85,13 GAM9100 L117800647 74550 12/02/2016 85,13

GAP5750 I189321434 73662 10/02/2016 85,13 GAS6682 L117825947 74550 12/02/2016 85,13

GAW0127 L117809337 74550 12/02/2016 85,13 GAX7170 I187480704 55413 09/02/2016 127,69

GBD1674 L117779207 74630 11/02/2016 127,69 GBF2600 L117848717 74550 12/02/2016 85,13

GBJ4570 L117813297 60503 12/02/2016 191,54 GBN6259 I189387004 73662 10/02/2016 85,13

GBP0402 L117835307 74550 12/02/2016 85,13 GBR2446 L117819677 74550 12/02/2016 85,13

GBT4996 L117805487 60503 12/02/2016 191,54 GBU6788 L117839697 74550 12/02/2016 85,13

GBX8310 L117780627 74550 12/02/2016 85,13 GCC0608 I186742264 60501 09/02/2016 191,54

GCC7893 I189365214 55500 10/02/2016 85,13 GCE3890 L117845417 74550 12/02/2016 85,13

GCE4426 L117781617 74550 12/02/2016 85,13 GCE6237 L117844427 74550 12/02/2016 85,13

GCI3180 L117805707 74550 12/02/2016 85,13 GCK5008 L117776117 74550 11/02/2016 85,13

GCP8248 L117809667 74550 12/02/2016 85,13 GHO1964 I186554934 55250 09/02/2016 85,13

GHO1964 I186998784 51851 09/02/2016 127,69 GLD7708 L117451177 74630 08/02/2016 127,69

GOT6266 I188672434 51851 09/02/2016 127,69 GQR9987 N162419064 50020 18/03/2016 85,13

GUY7267 I186557574 54521 09/02/2016 127,69 GUY9081 L117696477 74550 11/02/2016 85,13

GXH4925 I189545504 55500 10/02/2016 85,13 GYI7319 I189314404 54521 09/02/2016 127,69

GYM8534 L117775897 74550 11/02/2016 85,13 GZJ5894 L117814837 74550 12/02/2016 85,13

HAB2136 I189402724 51852 09/02/2016 127,69 HGL8807 L117747627 74550 11/02/2016 85,13

HHP5555 L117774807 74630 11/02/2016 127,69 HIZ9856 I189431004 55500 10/02/2016 85,13

HJD9576 L117847407 74550 12/02/2016 85,13 HJV5963 L117759837 74550 11/02/2016 85,13

HJZ3371 L117735527 74550 11/02/2016 85,13 HKI2297 L117842447 74550 12/02/2016 85,13

HKV6276 L117751477 74550 11/02/2016 85,13 HKV8080 L117770837 74550 11/02/2016 85,13

HKZ1180 L117843987 74550 12/02/2016 85,13 HLJ6386 L117797677 60503 12/02/2016 191,54

HLR4848 N162433694 50020 18/03/2016 85,13 HMQ8490 N162392774 50020 18/03/2016 127,69

HMV4810 N162414444 50020 18/03/2016 191,54 HNK2367 L117814727 74550 12/02/2016 85,13

HNM4092 I189163364 55500 10/02/2016 85,13 HNW4717 L117802307 74550 09/02/2016 85,13

HOA9955 L117850257 74550 12/02/2016 85,13 HRM8232 L117817367 74550 12/02/2016 85,13

HSF7746 L117792067 60503 12/02/2016 191,54 HSX5925 L117845857 74550 12/02/2016 85,13

HTF7482 I189404484 54522 09/02/2016 127,69 HTO1912 L117821547 74550 10/02/2016 85,13

HXF4673 L117708907 60503 11/02/2016 191,54 ICI8218 L117840577 74550 12/02/2016 85,13

ILI8325 L117817257 74550 12/02/2016 85,13 IOR6035 I188690364 60501 09/02/2016 191,54

IRD4046 L117840027 74550 12/02/2016 85,13 ISC7941 L117848607 74550 12/02/2016 85,13

JAE3535 L117845307 74550 12/02/2016 85,13 JHX2931 L117681297 74550 10/02/2016 85,13

JMD2205 L117696367 74550 11/02/2016 85,13 JMS3571 L117781177 74550 12/02/2016 85,13

JNB8568 L117610017 74550 10/02/2016 85,13 JPF7640 L117771937 74550 11/02/2016 85,13

JPK4450 I189500624 55500 09/02/2016 85,13 JQI1658 L117794597 60503 12/02/2016 191,54

JRC4440 I189296804 55500 10/02/2016 85,13 JRH5735 L117843547 60503 12/02/2016 191,54

JUU6950 L117835957 60503 12/02/2016 191,54 JYP1379 I189314834 55500 10/02/2016 85,13

JZD0252 L117813407 74550 09/02/2016 85,13 KFD4685 L117814507 74550 12/02/2016 85,13

KKS4518 I189427474 54600 10/02/2016 85,13 KNH9158 I189525484 55680 10/02/2016 127,69

KOA6508 L117830897 60503 12/02/2016 191,54 KPA5330 L117695927 74550 11/02/2016 85,13

KPU3290 N162421264 50020 18/03/2016 170,26 KVQ8591 L117789317 74550 08/02/2016 85,13

KWO0985 I189556284 58433 09/02/2016 127,69 KYV0956 I189557384 51851 09/02/2016 127,69

LAD6024 L117822107 74630 10/02/2016 127,69 LCJ4105 L117838377 74550 12/02/2016 85,13

LLD4743 N162382984 50020 18/03/2016 85,13 LNK4549 L117654897 74550 10/02/2016 85,13

LNL0940 L117487807 74550 08/02/2016 85,13 LNQ5914 I188843374 55090 10/02/2016 85,13

LQC2248 L117826167 74550 12/02/2016 85,13 LQD8137 L117811317 74550 09/02/2016 85,13

LZB3099 I189447054 51851 09/02/2016 127,69 LZB7588 L117776667 74550 11/02/2016 85,13

LZK2369 L117793937 60503 12/02/2016 191,54 MBB1732 I189456954 51851 09/02/2016 127,69

MBI0496 L117680527 74550 10/02/2016 85,13 MBI0496 L117734427 74550 11/02/2016 85,13

MBZ4572 I186569454 57380 10/02/2016 191,54 MDA7976 L117840907 74550 12/02/2016 85,13

MEI9825 N162393874 50020 18/03/2016 127,69 MIX2573 N162424564 50020 18/03/2016 255,38

MMK7323 L117713207 74550 11/02/2016 85,13 MMX7461 I185572084 55250 09/02/2016 85,13

MNA3873 L117844317 74550 12/02/2016 85,13 MNM9866 I187292044 51851 10/02/2016 127,69

MNO4174 L117809887 74550 12/02/2016 85,13 MTW3451 N162408394 50020 18/03/2016 191,54

NCR4448 I189535494 54521 09/02/2016 127,69 NCX9140 L117834857 60503 12/02/2016 191,54

NFC4586 L117822097 74550 10/02/2016 85,13 NFC4586 L117824407 74550 10/02/2016 85,13

NFI0010 I189505574 73662 10/02/2016 85,13 NKY8841 N162383534 50020 18/03/2016 85,13

NQO1988 L117705057 60503 11/02/2016 191,54 NWI5930 L117719467 60503 11/02/2016 191,54

NYC8951 N162414554 50020 18/03/2016 85,13 NZA0797 L117734867 74550 11/02/2016 85,13

NZU2810 L117847617 74550 12/02/2016 85,13 OAV9369 L117794267 74550 08/02/2016 85,13

OAX4720 L117812197 74550 09/02/2016 85,13 OBT7865 N162396404 50020 18/03/2016 191,54

OCI0885 L117836507 74550 12/02/2016 85,13 OEJ4255 L117787997 74550 08/02/2016 85,13

OFT7718 L117832767 74550 11/02/2016 85,13 OGX5436 L117828037 74550 11/02/2016 85,13

OLP6229 I189552764 51851 10/02/2016 127,69 OLQ8473 L117792407 74550 08/02/2016 85,13

OLR0660 I186712564 57461 10/02/2016 85,13 OLR2460 L117700437 60503 11/02/2016 191,54

OLR9811 L117787227 74550 08/02/2016 85,13 OMB0126 L117849157 74550 12/02/2016 85,13

OMH6402 L117827487 74550 11/02/2016 85,13 ONL0809 L117809777 74550 12/02/2016 85,13

OOA7217 N162434354 50020 18/03/2016 85,13 OOI1003 L117835077 60503 12/02/2016 191,54

OON5720 L117829687 60503 11/02/2016 191,54 OOS3672 N162384854 50020 18/03/2016 85,13

OOX6844 L117823307 60503 10/02/2016 191,54 OOX9274 N162399594 50020 18/03/2016 85,13

OOZ2766 L117827927 74550 11/02/2016 85,13 OPF3128 L117818907 74550 10/02/2016 85,13

OPF3128 L117777877 74630 12/02/2016 127,69 OPI8937 L117845197 60503 12/02/2016 191,54

OPS5495 N162400804 50020 18/03/2016 85,13 OPT1412 L117744547 74550 11/02/2016 85,13

OPZ0009 I189292174 60501 09/02/2016 191,54 OQA5187 N162391234 50020 18/03/2016 191,54

OQB4489 L117789097 74550 08/02/2016 85,13 OQB6323 L117730357 74550 11/02/2016 85,13

OQC1832 N162386404 50020 18/03/2016 85,13 OQD0075 L117822427 60503 10/02/2016 191,54

OQF7283 N162413014 50020 18/03/2016 1.787,69 OQF8598 L117829247 74550 11/02/2016 85,13

OQL2963 I188368174 73662 10/02/2016 85,13 OQN6013 L117827267 74550 10/02/2016 85,13

OQO7610 L117786677 74550 07/02/2016 85,13 OQQ6527 N162433034 50020 18/03/2016 85,13

OQX9214 L117809007 74550 09/02/2016 85,13 OWH1879 N162433474 50020 18/03/2016 85,13

OWI2582 L117837937 74550 12/02/2016 85,13 OWI6176 L117796357 74550 12/02/2016 85,13

OWK0388 L117785797 60503 07/02/2016 191,54 OWL9045 I189107264 55412 02/02/2016 127,69

OWO2456 L117830787 60503 11/02/2016 191,54 OWO7199 N162389914 50020 18/03/2016 127,69

OWP4886 I187292264 51851 10/02/2016 127,69 OWQ2039 N162401684 50020 18/03/2016 85,13

OWU0531 N162386834 50020 18/03/2016 85,13 OWW7583 L117697797 74550 11/02/2016 85,13

OWW7994 N162383864 50020 18/03/2016 191,54 OWX3310 L117814407 74550 12/02/2016 85,13

OWY9901 L117831447 74550 11/02/2016 85,13 OXC5972 L117832327 74630 11/02/2016 127,69

OXF9655 N162421374 50020 18/03/2016 85,13 OXK4612 L117806697 74550 09/02/2016 85,13

OYF1854 L117777217 74550 11/02/2016 85,13 OZE7230 L117832547 74550 11/02/2016 85,13

OZK4799 L117784917 60503 12/02/2016 191,54 PJH6527 N162431384 50020 18/03/2016 85,13

PUC6257 N162384634 50020 18/03/2016 191,54 PUF6449 L117839367 74550 12/02/2016 85,13

PUL7188 L117730027 60503 11/02/2016 191,54 PUM5684 L117836287 74550 12/02/2016 85,13

PUQ5591 N162426874 50020 18/03/2016 766,15 PUT8217 L117703517 74550 11/02/2016 85,13

PUU1283 N162410264 50020 18/03/2016 191,54 PVA0599 L117016907 60503 04/02/2016 191,54

PVA0599 L117017227 60503 04/02/2016 191,54 PVA0599 L117167597 74550 05/02/2016 85,13

PVA0599 L117461307 74550 08/02/2016 85,13 PVA1225 N162384964 50020 18/03/2016 255,38

PVA1225 N162385074 50020 18/03/2016 191,54 PVC2023 N162434024 50020 18/03/2016 170,26

PVE1278 L117690427 60503 11/02/2016 191,54 PVE5776 N162387824 50020 18/03/2016 85,13

PVF0452 L117781067 74550 12/02/2016 85,13 PVF6441 N162403334 50020 18/03/2016 127,69

PVF7099 N162392334 50020 18/03/2016 85,13 PVF7572 I188556164 56222 09/02/2016 53,20

PVI5091 L117288047 74550 06/02/2016 85,13 PVO8546 N162397404 50020 18/03/2016 191,54

PVO8578 I188859544 51851 10/02/2016 127,69 PVP6476 N162418844 50020 18/03/2016 170,26

PVS2964 L117816707 60503 12/02/2016 191,54 PVS8270 L117763137 60503 11/02/2016 191,54

PVT5665 L117707707 74550 11/02/2016 85,13 PVT6035 I189555514 75870 09/02/2016 191,54

PVU5106 L117791957 74550 12/02/2016 85,13 PVX0340 N162411584 50020 18/03/2016 85,13

PVX8288 L117702417 74550 11/02/2016 85,13 PVY2196 N162393324 50020 18/03/2016 85,13

PVY9680 N162384084 50020 18/03/2016 170,26 PVZ6724 L117839587 74550 12/02/2016 85,13

PWC1738 L117721227 74550 11/02/2016 85,13 PWC5528 N162423464 50020 18/03/2016 85,13

PWC6691 N162421044 50020 18/03/2016 191,54 PWD1273 N162415764 50020 18/03/2016 170,26

PWD3963 N162386614 50020 18/03/2016 85,13 PWF5779 N162384744 50020 18/03/2016 127,69

PWG1674 N162433804 50020 18/03/2016 85,13 PWG3058 N162432484 50020 18/03/2016 127,69

PWK3872 N162390904 50020 18/03/2016 127,69 PWK3895 L117695487 74550 11/02/2016 85,13

PWN6847 N162406854 50020 18/03/2016 85,13 PWO5333 L117769737 74550 11/02/2016 85,13

PWQ9860 L117820557 74550 10/02/2016 85,13 PWT6221 L117774467 74550 11/02/2016 85,13

PWT8410 N162386504 50020 18/03/2016 85,13 PWT8430 L117722437 74630 11/02/2016 127,69

PWT9904 N162418404 50020 18/03/2016 170,26 PWT9904 N162418954 50020 18/03/2016 255,38

PWW3769 N162397394 50020 18/03/2016 127,69 PWX8842 N162393764 50020 18/03/2016 191,54

PWX9368 N162398054 50020 18/03/2016 85,13 PWY6237 N162433584 50020 18/03/2016 85,13

PWZ4942 N162397174 50020 18/03/2016 85,13 PWZ5667 N162403554 50020 18/03/2016 170,26

PWZ5716 N162411694 50020 18/03/2016 170,26 PWZ6047 N162405314 50020 18/03/2016 85,13

PXC0618 N162396514 50020 18/03/2016 85,13 PXC2321 L117717817 74550 11/02/2016 85,13

PXC2412 N162402674 50020 18/03/2016 170,26 PXD6524 L117819237 74550 12/02/2016 85,13
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PXD9761 L117680967 74550 10/02/2016 85,13 PXI0833 L117830127 74550 12/02/2016 85,13

QHO5227 N162387384 50020 18/03/2016 85,13 QIK0098 L117824627 74550 10/02/2016 85,13
 

 CARLOS JOSÉ BARREIRO 
 Secretário Municipal De Transportes 

 SECRETARIA DE URBANISMO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO   
  INDEFERIDOS 
PROT.15/11/19891 SAPORE S/A - PROT.15/11/8946 GUSTAVO HENRIQUE SILVA - PROT.15/11/21503 
APRENDIZADO DOMÉSTICO SANT ANA - PROT.16/11/1657 PATRICIA BARBOSA LUZ - 
PROT.14/11/19694 ZAP CLOTHING ROUPAS - PROT.16/11/1854 RAFE ACADEMIA - PROT.16/11/3889 
CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO
 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS 
PROT.16/11/3541 MARIANA C. DA SILVA - PROT.15/11/21290 CHURRASCARIA BRASA D’ORO
 

 Campinas, 22 de março de 2016 
 ENGº MOACIR J M MARTINS 

 DIRETOR DEPTº DE CONTROLE URBANO 
  

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO   
  COM BASE NO DECRETO 18.050/2013, DEFIRO O PRESENTE PEDIDO PARA CONCEDER CERTI-
DÃO DE INTEIRO   TEOR, DO PROTOCOLO Nº84/0/35469.
 PROT.16/10/10838 UNIÃO PAROQUIANA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO
 COM BASE NO DECRETO 18.050/2013, INDEFIRO O PRESENTE PEDIDO PARA CONCEDER CER-
TIDÃO DE PARCIAL TEOR, DO PROTOCOLO Nº03/11/1011. 
PROT.16/10/10785 VERA LUCIA DOS SANTOS FERREIRA
 CANCELE-SE AIM Nº25727  
PROT.15/11/4506 ELZA MARIA SPINOLA C. ARMANI
 CANCELE-SE AIM Nº25728 
PROT.15/11/4506 ELZA MARIA SPINOLA C. ARMANI
 DEFERIDOS ON-LINE 
PROT.16/99/20 EDSON PEREIRA DA SILVA COUTO
 AUTORIZO A CONTINUIDADE DESTE PROTOCOLO 
PROT.16/11/957 RIO CONSTRUTORA E AGROPECUÁRIA
 DEFERIDOS 
PROT.15/11/17282 BENEDITO DE OLIVEIRA LIMA - PROT.16/11/3093 ELIANA WOLF C. RAMOS 
- PROT.16/11/3707 MARCELO DE NOVAIS OLIVEIRA - PROT.15/11/17584 JORGE LUIS SIQUEIRA - 
PROT.16/11/3789 IGREJA DO NAZARENO - PROT.16/11/3796 DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA
 INDEFERIDOS 
PROT.16/11/1266 GERALDO MEDEIROS ANALHA
 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS 
PROT.15/11/21142 JOSÉ NUNES LOPES - PROT.16/11/3235 ULSON ARQUITETURA E URBANISMO LTDA 
- PROT.16/11/3332 ALMIRANTE TAMANDARÉ EMPREENDIMENTOS LTDA - PROT.11/11/6130 RENATO 
PEREIRA DO NASCIMENTO - PROT.14/11/8480 JOSÉ BENEDITO BROSCHI - PROT.15/11/17629 EDSON 
MOREIRA - PROT.16/11/1259 LUIS ANTONIO JUNIOR - PROT.06/11/6986 NILTON TADASHI YONEZARA 
- PROT.12/11/13300 RENATO P. COERIN - PROT.14/11/22610 IVO NEGÃO FERREIRA - PROT.16/11/1823 
ALIKAN JOSÉ DA SILVEIRA - PROT.15/11/21618 DOUGLAS P. TARALO - PROT.15/11/20774 SERGIO GO-
MES JUNIOR - PROT.14/11/14414 ALEX VASCONCELLOS DA SILVA - PROT.15/11/17431 LUCIO OMAR 
DA SILVA MACHADO - PROT.15/11/13036 CLAUDIA Z. OLIVEIRA - PROT.16/11/2175 JESIVANIA DE 
JESUS R. ARAÚJO - PROT.16/11/1909 ROBERT APARECIDO DA SILVA - PROT.15/11/2369 AGNELO SI-
MÃO DA SILVA - PROT.16/11/3847 MARCHI BLOCOS IND. E COMÉRCIO - PROT.16/11/1250 MAURO 
JOSÉ RAFHACHO - PROT.15/11/14164 ANTONIO SERGIO MENDONÇA - PROT.16/11/2908 SANDRA R. G. 
GRIGUOL - PROT.15/11/8754 NIVALDO V. SERRAN - PROT.16/11/3237 CLAUDETE MOLINA KALLAUR 
- PROT.15/11/4426 RITA ABREU MARCHESSI - PROT.16/11/1859 TOSCANA DESENVOLVIMENTO UR-
BANO - PROT.15/11/12336 MARCINHO EMPREENDIMENTOS E E PARTICIPAÇÕES - PROT.15/11/14165 
ANTONIO SÉRGIO MENDONÇA
 

 Campinas, 22 de março de 2016 
 ARQTª ANA LUCIA TONON 

 DIRETORA DO DEPTO. DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
  

 GABINETE DO SECRETARIO 
  
  DEFIRO  
PROT.16/11/3437 ALPHAVILLE URBANISMO S/A - PROT.16/11/3436 ALPHAVILLE URBANISMO S/A
 

 Campinas, 22 de março de 2016 
 ENGº CARLOS AUGUSTO SANTORO 
 SECRETARIO MUNICIPAL DE CAMPINAS 

 SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMB. E DESENV. 
SUSTENTÁVEL 

 SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

 GABINETE DO SECRETÁRIO 
 Convocação 

 O Secretário Municipal do Verde, Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável 
da Prefeitura Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições legais, CONVOCAa 
população, conselhos municipais e entidades públicas e privadas para a AUDIÊNCIA 
PÚBLICA PARA A DISCUSSÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍ-
DRICOS, contendo Diagnóstico (Volume 1), Prognósticos (Volume 2), e Diretrizes, 
Metas, Programas e Projetos (Volume 3) a ser realizada:
DATA: 18/04/2016
HORÁRIO: início às 18:00 h e término às 21:30h
LOCAL: Salão Vermelho do Paço Municipal, localizado à Avenida Anchieta, nº 200, 
Centro, Campinas/SP
ROGÉRIO MENEZES
Secretário Municipal do Verde, Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável
REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA A 
DISCUSSÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS 
A ser realizada pela Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e do Desenvolvi-
mento Sustentável, da Prefeitura Municipal de Campinas, no dia 18 de abril de 2016, 
com início às 18h00min, no Salão Vermelho do Paço Municipal, localizado na Aveni-
da Anchieta, nº 200, Centro, Campinas/SP
OBJETIVO
Em busca da implantação de uma política de maior participação da sociedade civil nos 
atos e diretrizes que devem nortear a nova Administração Municipal, bem como para 
privilegiar os princípios da transparência e da publicidade dos atos administrativos, a 
Prefeitura Municipal de Campinas, por meio da Secretaria Municipal do Verde, Meio 
Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, realizará a presente Audiência Pública, 
visando promover o amplo debate, entre todos os segmentos da sociedade civil, sobre 
as questões relevantes relacionados ao Plano Municipal de Recursos Hídricos.
Os estudos técnicos (Volumes 1, 2 e 3) que baseiam a proposta encontra-se disponi-
bilizado na página da Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e do Desenvol-
vimento Sustentável desde 18 de março de 2016, momento no qual se iniciou ampla 

divulgação da proposta através dos meios de comunicação pertinentes e do envio de 
ofícios aos: conselhos municipais (relativos ao tema), órgãos ambientais, entidades 
públicas federais, estaduais e municipais, ONGs, dentre outros.
A presente Audiência Pública, no âmbito da Administração Municipal, visa, com a oi-
tiva da população e das entidades organizadas da sociedade, divulgar, coletar informa-
ções, sugestões e outros elementos que viabilizem o aperfeiçoamento do documento.
Neste processo, a participação popular é fundamental, uma vez que o saneamento 
básico é um tema de interesse público e coletivo, oportunidade pela qual faz publicar 
o Regulamento dos trabalhos durante o encontro, a fi m de garantir segurança jurídica 
ao processo de realização da Audiência, nos termos abaixo regulados:
REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º.A Audiência será promovida pela Prefeitura Municipal de Campinas, sendo 
responsável pela sua organização a Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente 
e do Desenvolvimento Sustentável, por meio de seus respectivos Secretário e servi-
dores.
Art. 2º.A Audiência realizar-se-á com a fi nalidade de obter dados, subsídios, informa-
ções, sugestões ou críticas concernentes à proposta de Plano Municipal de Recursos 
Hídricos.
Art. 3°.A Audiência ocorrerá no dia 18 de abril de 2016, às 18h00min, no Salão Ver-
melho da Prefeitura Municipal de Campinas, situado na Avenida Anchieta, nº 200, 
Centro, térreo do Paço Municipal (ao lado do Banco Bradesco).
Art. 4º.A Audiência será realizada com exposição da Secretaria Municipal do Verde, 
Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável e debates orais, na forma discipli-
nada neste regimento, sendo facultada apresentação de perguntas escritas e manifes-
tações orais.
Art. 5°.Serão convidados a participar da Audiência a sociedade civil, conselhos mu-
nicipais afetos à temática, órgãos públicos responsáveis pelo tratamento das questões 
debatidas e as entidades representativas da sociedade e de setores interessados nas 
áreas objeto da presente Audiência.
Art. 6°.A Audiência será divulgada previamente no Diário Ofi cial do Município, na 
página da Prefeitura na internet, sendo enviadas matérias para que os órgãos de im-
prensa possam divulgá-las à população.
Art. 7°.Caberá ao Secretário Municipal do Verde, Meio Ambiente e do Desenvolvi-
mento Sustentável, na condição de presidente da Audiência, a condução dos trabalhos 
e dos debates, nos termos defi nidos neste Regimento.
§ 1°São prerrogativas do presidente da Audiência:
I -Designar um secretário de mesa para que o auxilie nos trabalhos, bem como para 
que promova a condução dos trabalhos e dos debates;
II -Realizar uma apresentação de objetivos e regras de funcionamento da Audiência, 
ordenando o curso dos debates;
III -Convidar para participar da mesa ou conceder a palavra, a qualquer momento, aos 
servidores ou expositores convidados que possam auxiliar no debate ou esclarecer 
temas técnicos;
IV - Modifi car a ordem das exposições, por razões de melhor organização;
V - Exigir, em qualquer etapa do procedimento, a unifi cação das exposições das partes 
com interesses em comum e, em caso de divergências entre elas, decidir a respeito do 
responsável pela exposição;
VI - Decidir sobre a pertinência das intervenções escritas e orais com o objeto em de-
bate e a aceitação ou não de participantes não inscritos, nos termos deste regulamento, 
em atenção à boa ordem do procedimento e respeitando o direito de livre manifestação 
das pessoas, visando evitar a evasão do tema em questão;
VII - Organizar os pedidos de réplica;
VIII - Dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da Audiên-
cia, bem como sua reabertura ou continuação, quando o repute conveniente, de ofício 
ou a pedido de algum participante;
IX - Ampliar, excepcionalmente, o tempo das exposições, quando o considere neces-
sário ou útil;
X - Declarar o fi m da Audiência Pública; e,
XI - Delegar a função de Presidência sob seu critério de conveniência e oportunidade.
§ 2° São deveres do Presidente:
I - Garantir a palavra a todos os participantes inscritos, assim como aos expositores 
técnicos convidados;
II -Manter sua imparcialidade, abstendo-se de emitir juízo de valor sobre a opinião ou 
propostas apresentadas pelos partícipes.
TÍTULO II
DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
CAPÍTULO I
DO PROCEDIMENTO
Art. 8º. A Audiência terá seus trabalhos iniciados com a composição da mesa.
Parágrafo único.Serão integrantes da mesa os Secretários Municipais presentes, ou 
representantes indicados e/ou outra autoridade eleita pela Presidência da Mesa.
Art. 9º. A Audiência será realizada em um período, dividido pelas seguintes etapas:
I - exposição da proposta do Plano Municipal de Recursos Hídricos;
II - oitiva dos presentes para manifestação;
III - debates;
IV - conclusão dos trabalhos.
Art. 10. Após a composição da mesa, será iniciado o procedimento com a abertura 
formal da Audiência, com breve explicação das normas que a regerão e das demais 
informações necessárias e úteis para a condução dos trabalhos.
§ 1° Após a exposição do presidente, será dada a palavra aos demais componentes 
da mesa, com tempo máximo de manifestação de 05 (cinco) minutos, podendo ser 
ampliado pelo presidente para melhor exposição do assunto, quando necessário. Os 
componentes da mesa poderão delegar seus respectivos tempos à exposição de algum 
dos colegas.
§ 2° Após, será dada palavra aos técnicos da Secretaria Municipal do Verde, Meio 
Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável que poderão expor seus temas durante o 
tempo máximo de 60 (sessenta) minutos, prorrogáveis mediante autorização do presi-
dente da Audiência, se necessário.
§ 3° Será dada a palavra, em continuação, aos presentes para manifestação, seguindo 
a ordem de inscrição, segmentando-a em grupos de no máximo 05 (cinco) inscritos, 
com tempo máximo para cada participante de 05 (cinco) minutos, podendo ser amplia-
do pelo presidente, quando necessário ao esclarecimento do assunto.
§ 4° Na sequência, o presidente facultará a palavra aos membros da mesa ou técnicos 
convidados para responder ao questionamento.
§ 5° Na sequência, o presidente organizará os pedidos de réplica aos presentes em 
relação às manifestações, com tempo máximo de manifestação de 05 (cinco) minu-
tos, podendo ser ampliado pelo presidente para melhor exposição do assunto, quando 
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necessário.
§ 6° Concluídas as exposições e manifestações, o presidente dará por concluída a 
Audiência.
§ 7° Ao fi nal dos trabalhos, a ata será subscrita pelo secretário de mesa, sendo o presi-
dente responsável pela sua divulgação e publicidade, tornando-a disponível no site da 
Prefeitura em até 15 (quinze) dias após a realização da Audiência.
CAPÍTULO II
DA PUBLICIDADE
Art. 13.Ao Edital de Convocação será conferida ampla publicidade.
Parágrafo único.É facultado aos organizadores da Audiência convidar especialistas, 
pesquisadores, técnicos, associações com notória atuação na área de recursos hídricos, 
representações profi ssionais, assim como empresas, associações ou entidades civis, 
observada a pertinência temática, para comparecerem na qualidade de convidados.
Art. 14.A Audiência terá acesso livre a qualquer pessoa, bem como aos meios de co-
municação, respeitados os limites impostos pelas instalações físicas do local de rea-
lização.
Parágrafo único.Ficam permitidas fi lmagens, gravações ou outras formas de registro, 
desde que respeitadas as limitações do espaço físico onde se realizará o evento.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 15.As deliberações, opiniões, sugestões, críticas ou informações emitidas no 
evento ou em decorrência deste terão a fi nalidade de informar a atuação da Admi-
nistração Pública, contribuir para observância do princípio da efi ciência e assegurar 
a participação popular, na forma da lei, na condução do interesse ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e ao gerenciamento integrado dos recursos hídricos no 
âmbito do Município de Campinas.
Rogério Menezes
Secretário Municipal do Verde, Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável
 

 Campinas, 21 de março de 2016 
 ROGÉRIO MENEZES 

 Secretário Municipal do Verde, meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
  

 GABINETE DO SECRETÁRIO 
 CONCURSO PÚBLICO NACIONAL DE ARQUITETURA - CASA DA 

SUSTENTABILIDADE 
  Protocolo: 2014.10.32806 
 Interessado: SVDS 
 Objeto:   Concurso Nacional de Arquitetura Casa da Sustentabilidade 

 AUTORIZAC?A?O DE DESPESA 

Com base na avaliac?a?o da Comissa?o Julgadora e, conforme condic?o?es previstas 
no Edital do  Concurso Público Nacional de Arquitetura Casa da Sustentabilida-
de , a Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
decide por:
 HOMOLOGAR  o resultado do  Concurso Público Nacional de Arquitetura Casa 
da Sustentabilidade,  bem como  AUTORIZAR  a despesa a favor dos candidatos 
vencedores, de acordo com a seguinte classifi cac?a?o:
 1º COLOCADO:  
Matheus Marques Rodrigues Alves - R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
 2º COLOCADO: 
Luís Mauro Freire - R$ 30.000,00 (trinta miI reais) 
 3º COLOCADO: 
Tais Cristina da Silva - R$ 20.000,00 (vinte miI reais) 

Os vencedores fi cam notifi cados a contactar a Secretaria Municipal do Verde, Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para a entrega dos documentos necessários 
para o recebimento do prêmio a que fazem jus.
Publique-se na forma da lei.
 

 Campinas, 21 de março de 2016 
 ROGÉRIO MENEZES 

 Secretário Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
  

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 
  

  Protocolo:   2015/10/48055 
 Auto   de   Infração   Imposição   de   Penalidade   de   Multa   n°   115  /2015 
 Autuado:   Jodil Empreendimentos e Participações Ltda. 

A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 
Campinas torna público o CANCELAMENTO do Auto de Infração Imposição Pena-
lidade de Multa citado por deferimento do recurso.

 Campinas, 23 de Março de 2016. 

Heloísa Fava Fagundes
Coordenadora da Fiscalização Ambiental
Matrícula 122.994-0

 JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
 SÚMULA DE JULGAMENTO 

 A Presidente da Junta Administrativa de Recursos no uso de suas atribuições legais, 
faz  PUBLICAR  a presente  SÚMULA DE JULGAMENTO  de reunião ocorrida em 
21 de março de 2016, das 10 as 12 hs, na Sala de Atendimento do DLA/SVDS, no 16º 
andar, Av. Anchieta, nº 200 - Centro, conforme segue abaixo:
 
Protocolo:  15/10/38183
 Interessado:  Aluminews Comercio de Vidros e Esquadria ME Ltda.
 Julgamento :SUSPENSÃO DO PROCESSO

 Protocolo:  15/10/53178 -
 Interessado:  Turbo Flex Campinas e Indústria e Comércio Ltda. ME
 Julgamento:  DEFERIMENTO

Outras informações poderão ser consultadas no protocolado acima indicado.
 

 Campinas, 21 de março de 2016 
 ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA STRUCHEL  

 Presidente da Junta Administrativa de Recursos  
 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 CAMPREV 
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS 

 CONVOCAÇÃO 
  

 Matrícula 54462-0
Considerando Laudo da Junta Médica Ofi cial da Prefeitura Municipal de Campinas, 
onde fi cou constatada sua incapacidade total e permanente para o trabalho, convocamos 
 seu comparecimento até o dia 31/03/2016, das 8 às 17hs. , na  Rua Sacramento, 374 - 
Centro , para que nos apresente a documentação necessária para abertura do processo 
de aposentadoria.
 O não comparecimento ou falta dos documentos abaixo relacionados implicará 
no prosseguimento e finalização do processo, considerando apenas o período tra-
balhado na Prefeitura Municipal de Campinas. 
Trazer os seguintes documentos: (original e cópia) 
 - cópia do RG, CPF, PIS / PASEP, título de eleitor 
 - comprovante de residência, último holerite 
 - carteira de trabalho (número, série, data emissão) 
 - certidão de casamento 
 - certidão de nascimento dos fi lhos menores 
 - CTC original (se for o caso) 
 

 Campinas, 21 de março de 2016 
 ALINE PÉCORA 

 DIRETORA PREVIDENCIÁRIA 

 HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI 
 HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI 

 PORTARIA Nº. 005/2015 
  

 O presidente do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, no uso de suas atribuições legais, 
 DETERMINA: 
 Art. 1º.  Designo, para o período de 28 de março de 2016 a 11 de abril de 2.016, o 
servidor  MÁRIO SÉRGIO ROLIM ZAIDAN,  matrícula n°99938-5, para responder 
cumulativamente pela Diretoria das Unidades de Apoio Operacional e Administrativo 
do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, durante o período de fruição de férias regula-
res do titular Fábio Alves Cremasco.
 Art. 2°.  A presente nomeação se dará sem custos ao Erário, percebendo o servidor 
designado somente a remuneração prevista para seu cargo original.
 Art. 3º.  A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a 
partir de 28 de março de 2.016.
Campinas, 22 de março de 2016..
 

 DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 
 DIRETOR PRESIDENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI 

  

 AVISO DE RATIFICAÇÃO 
  

  ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 
 Protocolo Nº.229/2016 
 - CM Hospitalar Ltda.,  para o item 01, no valor total de R$ 310,80 (Trezentos e dez 
reais e oitenta centavos).
 

 Campinas, 22 de março de 2016 
 DR. MARCOS EURIPEDES PIMENTA  
 Presidente do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti 

  

 HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE 
DESPESAS 

  
  PROTOCOLADO Nº. 72/2016   
 CARTA CONVITE Nº.  03/2016  . 
 OBJETO:  Contratação de empresa para manutenção em esfi gmomanômetros anae-
róides.
Em face dos elementos constantes no presente processo licitatório, e nas observações 
feitas pela Comissão Permanente de Licitações,  resolvo HOMOLOGAR  a licitação 
em epigrafe ,  bem como  ADJUDICAR  e  AUTORIZAR  a despesa a favor da empresa 
 Comprehense do Brasil Ltda.,  no valor total de R$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos 
reais).
O Hospital Municipal Dr. Mário Gatti enviará para a licitante vencedora, através de 
correio eletrônico, arquivo contendo o Termo de Contrato, para assinatura do represen-
tante legal da empresa, para posterior devolução em 03 (três) vias assinadas, através 
de sedex encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, na Área de Expediente, 
localizado no térreo do Complexo Administrativo Dr. René Penna Chaves Filho, à Av. 
Prefeito Faria Lima nº 340, Bairro Parque Itália, CEP: 13036-902, Campinas/SP, no 
prazo de 05 (cinco) corridos contados da data do envio do correio eletrônico ( e-mail ). 

 Campinas, 22 de março de 2016 
 DR. MARCOS EURIPEDES PIMENTA  
 Presidente do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti 

  

 HOMOLOGAÇÃO 
  

  PREGÃO ELETRÔNICO Nº  37/2016 
 PROCESSO   Nº 66/2016 
 OBJETO:  Aquisição de nutrição parenteral, mediante o Sistema de Registro de Pre-
ço. 
Em face dos elementos constantes no presente processo licitatório, e ao disposto no 
art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II, do 
Decreto Municipal nº. 14.217/03, e nas observações feitas pelo Sr. Pregoeiro, resolvo:
 HOMOLOGAR  o  Pregão Eletrônico nº 37/2016 , adjudicando o objeto em epígrafe, 
a empresa abaixo especifi cada:
 -  Hosp-Pharma Manipulação e Suprimentos Ltda.,  para os itens 01 (R$ 121,19), 02 
(R$ 143,49), 03 (R$ 161,17), 04 (169,01), 05 (106,38), 06 (130,37), 07 (R$ 124,52), 
08 (R$ 103,94), 09 (R$ 103,95), 10 (R$ 207,44), 11 (R$ 2,00), 12 (R$ 0,009), 13 (R$ 
0,092), 14 (R$ 0,168), 15 (R$ 0,1667), 16 (R$ 0,085), 17 (R$ 0,042), 18 (R$ 0,042), 
19 (R$ 0,042), 20 (R$ 4,20), 21 (R$ 0,001), 22 (R$ 0,008), 23 (R$ 0,008), 24 (R$ 
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0,044), 25 (R$ 4,229), 26 (R$ 1,678), 27 (R$ 1,678), 28 (R$ 1,678), 29 (R$ 1,678), 
30 (R$ 1,678), 31 (R$ 1,678), 32 (R$ 0,839), 33 (R$ 0,042), 34 (R$ 1,678), 35 (R$ 
0,168) e 36 (R$ 0,168). 
O Hospital Municipal Dr. Mário Gatti enviará para a licitante vencedora, através de 
correio eletrônico, arquivo contendo a Ata de Registro de Preços para assinatura do 
representante legal da empresa, para posterior devolução em 03 (três) vias assinadas, 
através de sedex no prazo de três dias corridos e pessoalmente no prazo de 05 (cinco) 
dias corridos contados da data do envio do correio eletrônico ( e-mail ), encaminhado 
ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, na Área de Expediente, localizado no térreo 
do Complexo Administrativo Dr. René Penna Chaves Filho, à Av. Prefeito Faria Lima 
nº 340, Bairro Parque Itália, CEP: 13036-902, Campinas/SP. 
 

 Campinas, 22 de março de 2016 
 DR. MARCOS EURIPEDES PIMENTA  
 Presidente do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti 

  

 HOMOLOGAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA   
  PREGÃO ELETRÔNICO Nº  122/2015 
 PROCESSO   Nº 870/2015 
 OBJETO: estufa para secagem e esterilização de materiais e estufa bacteriológi-
ca com circulação de ar. 
Em face dos elementos constantes no presente processo licitatório, e ao disposto no 
art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II, do 
Decreto Municipal nº. 14.217/03, e nas observações feitas pelo Sr. Pregoeiro, resolvo:
 HOMOLOGAR  o  Pregão Eletrônico nº  122/2015,  bem como  ADJUDICO  e  AU-
TORIZO  a despesa a favor das empresas:
 -  Fanem Ltda.,  para o item de 01, no valor total de R$ 3.250,00 (Três mil, duzentos e 
cinquenta reais).
- Bunker Comercial Ltda - EPP., para os itens 02 e 03, no valor total de R$ 10.400,00 
(Dez mil e quatrocentos reais).
 

 Campinas, 22 de março de 2016 
 DR. MARCOS EURIPEDES PIMENTA  
 Presidente do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti 

 AVISO DE RATIFICAÇÃO 
  

  ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 
 Protocolo Nº.226/2016 
 - Limeira Com. Art. Ort. E Rep. Ltda.,  para os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 
09, no valor total de R$ 4.838,88 (Quatro mil, oitocentos e trinta e oito reais e oitenta 
e oito centavos). 

 Campinas, 22 de março de 2016 
 DR. MARCOS EURIPEDES PIMENTA  
 Presidente do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti 

 IMA 
 INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A 

 RESULTADO DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 

 TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO N.° 
005/2016 

 O Presidente da Comissão Permanente de Licitações da Informática de Municípios 
Associados S/A - IMA, informa o resultado de habilitação das empresas participantes 
da Tomada de Preços n°. 001/2016, cujo objeto é a contratação de empresa especia-
lizada no agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, marcação, emissão, 
remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais, internacionais, 
diárias de hospedagens em hotéis internacionais, nacionais, com café da manhã in-
cluso e transporte, para atender aos empregados da IMA, pelo período de 12 (doze) 
meses. Realizada análise da documentação de Habilitação, as empresas: WTL TU-
RISMO E LOCAÇÃO LTDA - EPP e TITA EVENTOS EIRELI EPP foram julgadas 
habilitadas pela Comissão de Licitações. A empresa NIX TRAVEL AGÊNCIA DE 
VIAGENS E TURISMO LTDA foi julgada inabilitada pelo não atendimento ao subi-
tem 10.2.1 do edital. As razões estão expressas na Ata de Julgamento de Habilitação, 
disponível para consulta no site: www.ima.sp.gov.br. Fixa-se o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis para interposição de eventuais recursos, nos termos do artigo 109 da Lei 
Federal nº 8.666/93. Publique-se. 

 Campinas, 22 de março de 2016 
 WAGNER ANTONIO FIRMINO 

 Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 SANASA 
 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO 

 HOMOLOGAÇÃO   
  Pregão n. 2015/224  - ELETRÔNICO. Objeto:  Registro de preços de serviços de pin-
tura de estruturas metálicas com fornecimento de material e mão-de-obra. Comunica-
mos a homologação e adjudicação do objeto do pregão à empresa Batalha Comércio 
e Serviços Eireli - ME, pelo valor total do lote de R$ 258.450,00, pelo período de 12 
(doze) meses. 
 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES   
  

 AVISO DE LICITAÇÃO 
  

  Pregão n. 2016/36  ELETRÔNICO. Objeto: aquisição de conexões e tubos de 
PVC.  Recebimento das propostas até às  8h do dia 13/04/2016  e início da disputa de 
preços dia  13/04/2016 às 9h . A informação dos dados para acesso deve ser feita no 
site www.licitacoes-e.com.br. O edital poderá ser obtido nos sites (www.licitacoes-e.
com.br e www.sanasa.com.br) ou na Gerência de Compras e Licitações das 8h às 12h 
e 14h às 17h. 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES    
  

 AVISO DE LICITAÇÃO   
  Pregão n. 2016/24  - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HI-
DRÁULICOS. Recebimento das propostas até às 8h do dia 8/4/2016 e início da dispu-
ta de preços dia 8/4/2016 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.sana-
sa.com.br) e das 8h às 12h e 13h30min às 17h na Gerência de Compras e Licitações. 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
  

 HOMOLOGAÇÃO 
  

  PREGÃO N. 2016/12 ELETRÔNICO  - Objeto: Aquisição de cloro líquido (CL2), 
acondicionado em carreta-tanque e em cilindros de aço. Comunicamos a homo-
logação do objeto do pregão às empresas,  UNIPAR CARBOCLORO S/A,  Lote 
1 - R$ 4.251.852,00,  HIDROMAR INDÚSTRIA QUIMICA LTDA ., Lote 2 - R$ 
4.626.000,00, pelo período de 12 (doze) meses.
 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES   
  

 RESUMO DE ADITAMENTO 
  

  Aditamento n.2 ao contrato n. 2014/5869 ; CD: 28/2013; Contratada:  Associação 
Brasileira de Normas Técnicas ; CNPJ: 33.402.892/0001-06; Objeto: prest. serv. 
gerenciamento e acesso online a coleção de normas técnicas. Prorrog. Vigência: 12 
meses a partir de 27/03/2016; Preços: redução de 5,0% sobre os preços praticados; 
Valor: R$ 18.050,00; Disposições fi nais: passa a responder pelo contrato o empregado 
Sr. Oldemar Elias.
 Aditamento n.2 ao contrato n. 2014/5881 ; CD: 04/2013; Contratada:  Huber do Bra-
sil Soluções em Tratamento de água e Efluentes Ltda ; CNPJ: 10.701.958/0001-63; 
Objeto: prevent. mec. e hidrául. em equipamentos Huber, com fornec. peças e acess. 
originais. Prorrog. Vigência: 12 meses a partir de 14/04/2016; Preço: reajuste de 5% 
sobre os serviços de manut e peças e acessórios; Valor: R$ 844.100,00; Disposições 
fi nais: passa a responder pelo contrato o empregado Sr. Satoshi Ando. 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA   
  

 RESUMO DE CONTRATO   
  Contrato n. 2016/90013 ; Contratada:  ABC Ferraz Com. Inst. Eq. Ter. Ltda EPP ; 
CNPJ: 10.989.372/0001-46,  Pregão: 192/2015 ; Objeto: prest. Serv. De inspeção em 
vasos pressurizados e calibração. Vigência: 12 meses a partir de 22/03/2016; Valor: 
R$ 42.962,92. 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA   

 SETEC 
 SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS 

 COMUNICADO Nº 02/2016 DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012    
A SETEC, comunica os resultados dos Exames Médicos Pré-Admissionais dos candi-
datos aos cargos públicos relacionados abaixo:

 CARGO - DOC. Nº - AVALIAÇÃO MÉDICA 

ASSISTENTE DE S.V.O - 32.570.811-3-SP - APTO
AGENTE DE SUPORTE FUNERÁRIO - 30.183.321-7-SP - APTO
 

 Campinas, 22 de março de 2016 
 SEBASTIAO SERGIO BUANI DOS SANTOS 

 PRESIDENTE 
  

 PORTARIA Nº 009 DE 22 DE MARÇO DE 2016.   
 O Ilmo. Senhor Presidente da SETEC - Serviços Técnicos Gerais, no uso das suas 
atribuições de seu cargo conferidas pelo disposto nos incisos I e III do artigo 8º da Lei 
Municipal nº 4.369 de 11 de fevereiro de 1974, 

RESOLVE:

Nomear a partir de 23.03.2016, MICHELLE REGINA ALBEMONTE, matrícula 
nº 1518, para exercer em caráter efetivo o cargo vago denominado de Assistente de 
S.V.O, junto a SETEC - Serviços Técnicos Gerais.

PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE
 

 Campinas, 22 de março de 2016 
 SEBASTIAO SERGIO BUANI DOS SANTOS 

 PRESIDENTE 

 PODER LEGISLATIVO 
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

  
 DECRETO LEGISLATIVO Nº 4058, DE 22 DE MARÇO DE 2016. 
 CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO CAMPINEIRO A GILDEMAR JOSE 

ROCHA. 
 A Câmara Municipal aprovou e eu, Rafa Zimbaldi, seu Presidente, promulgo o seguin-
te Decreto Legislativo:
 Art. 1º  Fica concedido Título de Cidadão Campineiro a Gildemar Jose Rocha, pelos 
relevantes serviços prestados ao município de Campinas.
 Art. 2º  Ao homenageado será entregue pergaminho contendo um resumo deste De-
creto Legislativo.
 Art. 3º  As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo correrão 
por conta de verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal, consignadas no or-
çamento, suplementadas se necessário.
 Art. 4º  Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.  

 Campinas, 22 de março de 2016 
 RAFA ZIMBALDI 

 Presidente 
  autoria: Vereador Gilberto Vermelho 
 PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS AOS 22 DE MARÇO DE 
2016. 
 

 ISRAEL MAZZO 
 Diretor-Geral 

  

 CONTRATO 13/2016   
Protocolo Interno n.º 23.712/2015 - Pregão Eletrônico nº 02/2016 - Contratante: Câ-
mara Municipal de Campinas - Contratada: Docx Soluções Tecnológicas Ltda. - ME 
- CNPJ: 17.172.873/0001-84 - Objeto: fornecimento parcelado de impressos gráfi -
cos - Fundamento legal: Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/2002 e Lei Complementar 
nº 123/2006 e suas alterações - Valor total: R$ 4.967,00 (quatro mil, novecentos e 
sessenta e sete reais) - Prazo: 12 (doze) meses, a contar do recebimento da Ordem de 
Fornecimento - Assinatura: 22/03/2016.
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 DIRETORIA DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO 

 TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 
 Protocolo Interno Nº 24.092/2016 

 Considerando as informações, pareceres, documentos e despachos contidos nos autos 
do processo em epígrafe, RATIFICO a inexigibilidade de licitação reconhecida pela 
Procuradoria Jurídica desta Casa para contratar junto à empresa PSE LTDA, CNPJ: 
43.816.990/0001-43, objetivando a assinatura anual da tabela de preços PINI.

Essa ratifi cação se fundamenta no inciso I do art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93 e, 
ainda, de acordo com o art. 26 do mesmo diploma legal.

O valor global do contrato é de  R$ 3.670,00 (três mil, seiscentos e setenta reais) , 
que será pago conforme dotação orçamentária específi ca e categoria econômica 
3.3.90.39.01 - Assinaturas de Periódico e Anuidades.

Nessa oportunidade, determino a publicação deste ato.  

 Campinas, 22 de março de 2016 
 RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI 

 Presidente da Câmara Municipal de Campinas 

 DIVERSOS 
 ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO 

 COMEC 

 

ATIVO NOTA
EXPLICATIVA 2015 2014 PASSIVO NOTA

EXPLICATIVA 2015 2014

CIRCULANTE CIRCULANTE

CAIXA NT 04 122 487 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NT 04 18.000 52.510
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO NT 04 653 14.375 FORNECEDORES 12.472 7.346
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO NT 04 3 6 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS NT 04 264.826 228.087
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO NT 05 362.152 292.518 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 2.928 2.503
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO NT 05 53.730 4.273 CONTAS A PAGAR
CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS ALUGUÉIS 4.108 3.946
AP. A RECEBER - 18.316 SEGUROS - 990
ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS CONVÊNIOS,SUBVENÇÕES E PARCERIAS
FUNDAÇÃO FEAC 22.288 43.958 FMAS MUNICIPAL NT.07 289.739 115.825
CONVÊNIOS,SUBVENÇÕES E PARCERIAS FMAS ESTADUAL NT.07 58.499 15.540
FMAS MUNICIPAL 247.529 104.005 FMDCA NT.07 2.172 - 
FMAS ESTADUAL 44.382 24.040 FUNDAÇÃO FEAC NT.07 119.317 61.644
OUTROS VALORES A RECEBER RECEITA DIFERIDA NT.07 4.358 5.185
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES 1.145 -
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7.764 8.549
DESPESAS ANTECIPADAS
PRÊMIOS DE SEGUROS 1.780 2.200

TOTAL DO CIRCULANTE 741.549 512.727 TOTAL DO CIRCULANTE 776.418 493.577

NÃO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO NT 04 1.521.131 1.508.165 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - 30.004
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO RESTRIÇÃO NT 04 35.405 35.405 RECEITA DIFERIDA NT.07 15.270 18.800
( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA NT 04 (81.837) (29.473)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PATRIMÔNIO SOCIAL 1.484.444 297.361
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 1.210.889
SUPERÁVIT/(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO (59.884) (23.807)

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 1.474.699 1.514.097 TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL 1.424.560 1.484.444

TOTAL ATIVO 2.216.248 2.026.824 TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.216.248 2.026.824

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ELENA MARIA HOMEM DE MELLO MEYER
PRESIDENTE

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA
TC CRC 1SP142720

CENTRO DE ORIENTAÇÃO AO ADOLESCENTE DE CAMPINAS - COMEC
C.N.P.J 51.876.357/0001-79

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

DESCRIÇÃO 2014 2013
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
 RESULTADO DO EXERCÍCIO (315.228) 517.915
 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 139.201 65.193 
RESULTADO AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 25.348.642 - 
RESULTADO NA VENDA DE ATIVO PERMANENTE - 222.489
AUMENTO EM CONTAS A RECEBER (163.562) (307.050)
DIMINUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 9.442 (4.979) 
DIMINUÇÃO DAS SUBVENÇÕES, CONVENIOS E PARCERIAS (146.282) 136.314
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES 22.959 11.512 
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÃO FISCAIS E TRIBUTÁRIA 1.174 (4.695) 
AUMENTO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS 136.098 66.019 
 AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES 6.980 (4.285) 

(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 25.039.425 698.433
2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
AUMENTO DO IMOBILIZADO AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (25.348.642) - 
COMPRAS DE IMOBILIZADO (11.139) (9.347) 
SUBVENÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO - (10.885)
INVESTIMENTOS 18.272 (70.074)
(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (25.341.509) (90.306)
3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 183.843 (868.001)
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINACIAMENTO 183.843 (868.001)
4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES (118.241) (259.874)
5. DISPONIBILIDADE NO INICIO DO PERIODO 316.191 576.065
6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERIODO 197.950 316.191

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ
C.N.P.J: 46.072.666/0001-56

FLUXO DE CAIXA 

OZEIAS DE JESUS DOS SANTOS ODAIR BASSI
PRESIDENTE TC CRC 1SP043565

PATRIMONIO 
SOCIAL OUTRAS RESERVAS

AJUSTE DE 
AVALIAÇÃO 

PATRIMONIAL
SUPERÁVIT/DÉFICIT

TOTAL DO 
PATRIMONIO 

LIQUIDO
SALDOS INICIAIS EM 
01.01.2014 236.056 -                                     - 61.306 297.361

SUPERÁVIT / DÉFICIT DO 
PERÍODO -                                      - - (23.807) (23.807)

AJUSTES DE AVALIAÇÃO 
PATRIMONIAL -                                      - 1.210.889 - 1.210.889

TRANSFERÊNCIA DE 
SUPERÁVIT DE 
RECURSOS SEM 
RESTRIÇÃO

61.306 -                                     - (61.306) -

SALDO FINAIS EM 
31.12.2014 297.361 - 1.210.889 (23.807) 1.484.444

SUPERÁVIT / DÉFICIT DO 
PERÍODO -                                      - - (59.884) (59.884)

AJUSTES DE AVALIAÇÃO 
PATRIMONIAL -                                      - -                                      - -

TRANSFERÊNCIA DE 
SUPERÁVIT DE 
RECURSOS SEM 
RESTRIÇÃO

23.807 (1.210.889) 1.210.889 (23.807) -

SALDOS FINAIS EM 
31.12.2015 1.484.444 -                                     - (59.884) 1.424.560

OBSERVAÇÕES :  A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4. DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000
 PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.

PRESIDENTE TC CRC 1SP142720

CENTRO DE ORIENTAÇÃO AO ADOLESCENTE DE CAMPINAS - COMEC
C.N.P.J 51.876.357/0001-79

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

MOVIMENTO DO PERÍODO 2014

ELENA MARIA HOMEM DE MELLO MEYER ANTÔNIO CARLOS DA SILVA

2015 2014

RECEITAS TOTAIS NT. 06 2.514.585 2.653.932

ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.514.585 2.653.932

LIBERDADE ASSISTIDA 1.282.198 1.086.959

RECEITAS PRÓPRIAS 85.617 79.014
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES NT. 06 25.068 43.326
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO 400 2.317
RECEITAS COM VOLUNTARIADO 15.555 2.975
OUTRAS RECEITAS 26.703 18.963
RECEITAS FINANCEIRAS NT. 05 17.892 11.433

PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS 50.501 43.616
FUNDAÇÃO FEAC 50.501 43.616

RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS NT. 07 963.191 804.887
FMAS - SMCAIS - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL 649.320 457.353
FMAS - SMCAIS - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL 245.526 307.731
FMDCA - EVENTUAIS 57.054 38.105
FMDCA ATIVO IMOBILIZADO 2.179 - 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS 9.111 1.698

BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO 182.888 159.442
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO NT. 08 182.888 159.442

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE 1.182.685 1.131.099

RECEITAS PRÓPRIAS 92.200 63.992
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES NT. 06 12.239 2.663
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO 200 400
RECEITAS COM VOLUNTARIADO 17.213 2.975
OUTRAS RECEITAS 48.138 46.707
RECEITAS FINANCEIRAS NT. 05 14.411 11.247

PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS 144.875 178.197
FUNDAÇÃO FEAC 144.875 178.197

RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS NT. 07 783.462 734.811
FMAS - SMCAIS - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL 779.310 696.365
FMDCA - EVENTUAIS - 36.748
FMDCA ATIVO IMOBILIZADO 2.179 - 
( - ) DEVOLUÇÕES DE RECURSO 1.973 - 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 1.698

BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO 162.147 154.099
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO NT. 08 162.147 154.099

AP ADOLESCENTES 49.702 435.874

RECEITAS PRÓPRIAS 12.018 365.060
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO 12.018 362.164
RECEITAS COM VOLUNTARIADO - 2.896
RECEITAS FINANCEIRAS NT. 05 - 0

BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO 37.684 70.814
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO NT. 08 37.684 70.814

CUSTOS TOTAIS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NT. 06/07 2.574.469 2.677.739

ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.574.469 2.677.739

LIBERDADE ASSISTIDA 1.339.391 1.222.416

RECURSOS PRÓPRIOS 325.699 387.209
REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E  BENEFÍCIOS 67.148 84.883
MATERIAIS E SUPRIMENTOS 4.475 25.434
MANUTENÇÃO E REPAROS 3.156 10.493
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO 14.191 16.351
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 46.496 54.978
IMPOSTOS E TAXAS 423 32.909
RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS 6.922 2.718
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO NT. 08 182.888 159.442

CENTRO DE ORIENTAÇÃO AO ADOLESCENTE DE CAMPINAS - COMEC
C.N.P.J 51.876.357/0001-79

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

RECURSOS PÚBLICOS 963.191 804.887
REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E  BENEFÍCIOS 796.914 705.115
MATERIAIS E SUPRIMENTOS 91.519 30.451
MANUTENÇÃO E REPAROS 8.203 7.622
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO 46.653 44.175
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 19.621 17.525
IMPOSTOS E TAXAS 281 - 

PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS 50.501 30.319
REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E  BENEFÍCIOS 25.352 20.153
MATERIAIS E SUPRIMENTOS 3.154 49
MANUTENÇÃO E REPAROS 3.039 981
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO 9.655 2.945
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 7.705 6.032
IMPOSTOS E TAXAS 1.597 159

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE 1.150.128 1.205.258

RECURSOS PRÓPRIOS 310.653 350.569
REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E  BENEFÍCIOS 76.238 91.465
MATERIAIS E SUPRIMENTOS 14.111 18.787
MANUTENÇÃO E REPAROS 1.947 3.512
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO 30.890 10.329
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 23.043 37.391
IMPOSTOS E TAXAS 328 34.208
RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS 1.950 777,04
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO NT. 08 162.147 154.099

RECURSOS PÚBLICOS 781.489 734.811
REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E  BENEFÍCIOS 622.351 569.503
MATERIAIS E SUPRIMENTOS 53.794 44.060
MANUTENÇÃO E REPAROS - 2.232
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 38.944 64.501
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 66.400 54.515

PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS 57.986 119.878
REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E  BENEFÍCIOS 32.402 101.352
MATERIAIS E SUPRIMENTOS 1.478 847
MANUTENÇÃO E REPAROS 321 1.736
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO 10.167 6.263
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 6.668 6.600
IMPOSTOS E TAXAS 6.950 3.080

AP ADOLESCENTES 84.949 250.066

RECURSOS PRÓPRIOS 84.949 250.066
REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E  BENEFÍCIOS 47.265 175.794

SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO - 3.458
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO NT. 08 37.684 70.814

SUPERÁVIT / DEFICIT DO EXERCÍCIO (59.884) (23.807)

ELENA MARIA HOMEM DE MELLO MEYER ANTÔNIO CARLOS DA SILVA
PRESIDENTE TC CRC 1SP291263

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EM 31/12/2015
 I. CONTEXTO OPERACIONAL:  
 NOTA 01 
O  Centro de Orientação de Orientação ao Adolescente de Campinas - Comec , 
CNPJ 51.876.357/0001-79, é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter de 
assistência social, que tem por fi nalidade geral atender adolescentes e seu grupo fami-
liar por meio de projetos educativos, culturais e de programas de assistência social de 
proteção básica e especial média de complexidade, sócio-educativos de proteção e de 
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aprendizagem profi ssional, em uma perspectiva de desenvolvimento pessoal e social, 
promovendo a dignidade da pessoa humana e construção da cidadania.
 NOTA 02 
As demonstrações contábeis e fi nanceiras foram elaboradas em moeda corrente na-
cional, em unidade de reais, em consonância as práticas contábeis em conformidade 
com a Lei n.º 11.638/07, e alterações posteriores, bem como em conformidade com 
as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1409/12, que aprovou 
a ITG 2002, norma especifi ca para instituições de caráter social, sem fi ns lucrativos.
Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, com posteriores alterações na Lei 
12.868/2013 a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de 
demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por 
ela desempenhados.
 II. RESUMO DAS PRATICAS CONTÁBEIS 
 NOTA 03 
Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao 
regime de competência do exercício, e os direitos foram classifi cados em ordem de-
crescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o 
exercício seguinte foram classifi cados no Circulante, enquanto que os que irão vencer 
após o termino do exercício seguinte, foram classifi cados no Longo Prazo.
Os repasses fi nanceiros provenientes de subvenções governamentais, convênios e par-
cerias com Entidades sem Fins Lucrativos que estejam sujeitos a prestação de contas, 
são contabilizados em contas específi cas do Passivo, e após as prestações de contas os 
recursos utilizados são reconhecidos como receitas.
As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabili-
zadas em grupos específi cos de Receitas e Despesas, segregado dos recursos próprios.
 NOTA 04 
Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos va-
lores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações 
contábeis.
A entidade mantém controle analítico do saldo de R$ 1.474.698,90 do seu ativo imobi-
lizado. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:

IMOBILIZADO
DESCRIÇÃO 2015 2014

MÓVEIS E UTENSILIOS 107.891,00 99.601,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 17.445,90 17.650,00
EDIFICIOS E INSTALAÇÕES 865.893,60 865.893,60
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 39.200,00 35.020,00
TERRENOS 490.000,00 490.000,00
TOTAL 1.520.430,50 1.508.164,60

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (76.055,41) (18.960,99)

TOTAL IMOBILIZADO 1.444.375,09 1.489.203,61

BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO
DESCRIÇÃO 2015 2014

MÓVEIS E UTENSILIOS 2.299,00 2.299,00
EDIFICIOS E INSTALAÇÕES 4.106,40 4.106,40
VEÍCULOS 29.000,00 29.000,00
TOTAL 35.405,40 35.405,40

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (5.711,96) (10.511,58)

TOTAL BENS ADQUIRIDOS COM SUBVE 29.693,44 24.893,82

BENS ADQUIRIDOS POR DOAÇÃO
DESCRIÇÃO 2015 2014

MÓVEIS E UTENSILIOS 700,00 -
TOTAL 700,00 - 

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (69,63) - 

TOTAL BENS ADQ. POR DOAÇÃO 630,37 - 

TOTAL IMOBILIZADO 1.474.698,90 1.514.097,43

 NOTA 05 
As aplicações fi nanceiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos 
rendimentos correspondentes, apropriados até a data do o Balanço, com base no regi-
me de competência.
 NOTA 06 
A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No ano de 2015 a entidade 
recebeu as seguintes doações:
Pessoa Física/ Jurídicas: R$ 12.611,80
Doações em Espécie: R$ 21.253,38
Donativo Sanasa: R$ 3.441,57
Empresas Conveniadas: R$ 12.017,86
 IV - DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXE-
CUTADOS PELA ENTIDADE E DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES 
SEGREGADAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO. 
Atuaram na área de Assistência Social, na execução dos seguintes programas: 
(a) Liberdade Assistida; 
(b) Prestação de serviços à Comunidade;
(c) Ap. Adolescentes.  
 Área de Atuação: Assistência Social
A entidade fi rmou Termo de Convênio n.º 96/15, através do Processo Administrativo 

n.º 14/10/62518 válido até 02/03/2016, com Objeto de Cofi nanciamento para exe-
cução de serviço(s), programa, projeto(s) ou benefício(s) sócio-assistencial (is) que 
integra(m) o Sistema Único da Assistência Social do Município.
A entidade desenvolverá as atividades relativas à(s) área(s) de atuação, de acordo com 
o(s) Plano(s) de Ação devidamente analisado(s) e aprovado(s) pela Comissão Técnica 
em conformidade também com o Plano Municipal de Assistência Social e as demais 
normas jurídicas pertinentes.
Para a execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no 
valor de R$ 1.735.568,78, que gerou uma receita fi nanceira no valor de R$ 9.111,32, e 
benefi ciou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R$ 382.719,33 e utilizou recur-
sos de Entidades sem Fins Lucrativos no valor de R$ 108.487,03 e próprios no valor 
de R$ 338.582,26, perfazendo o custo total de R$ 2.574.468,72. 

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E 
APLICAÇÃO DOS RECURSOS

FMAS - 
SECRETARIA 
MUNICIPAL 

DE 
ASSISTÊNCIA 

SOCIAL - 
MUNICIPAL

FMAS - 
SECRETARIA 
MUNICIPAL 

DE 
ASSISTÊNCIA 

SOCIAL - 
ESTADUAL

FMDCA - 
EVENTUAIS

ISENÇÃO DA 
COTA 

PATRONAL

TOTAL 
RECURSOS 
PÚBLICOS

PARCERIAS 
COM

ENTIDADES S/ 
FINS

LUCRATIVOS

RECURSOS 
PRÓPRIOS

TOTAL 
GERAL

RECEITAS 1.428.630,72 245.526,31 61.411,75 - 1.735.568,78 195.376,42 158.072,98 2.089.018,18  
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS 1.973,27 - - - 1.973,27 - - 1.973,27
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO - - - 382.719,33 382.719,33 - - 382.719,33
APLICAÇÃO FINANCEIRA 8.077,36 - 1.033,96 - 9.111,32 - 31.762,63 40.873,95
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS 1.177.620,99 228.337,61 19.564,66 - 1.425.523,26 57.753,97 184.393,44 1.667.670,67  
MATERIAIS E SUPRIMENTOS 127.312,13 - 11.742,97 - 139.055,10 4.632,08 24.844,40 168.531,58
MANUTENÇÃO E REPAROS 8.202,57 - - - 8.202,57 3.360,14 5.102,67 16.665,38
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVOS 51.849,39 8.950,00 24.797,15 85.596,54 19.821,97 45.080,64 150.499,15
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 71.441,77 8.238,70 6.340,93 - 86.021,40 14.372,60 69.539,36 169.933,36
IMPOSTOS E TAXAS 281,23 - - - 281,23 8.546,27 750,46 9.577,96
DESPESAS FINANCEIRAS - - - - - - 8.871,29 8.871,29
COTA PATRONAL - - - 382.719,33 382.719,33 - - 382.719,33
TOTAL DAS DESPESAS 1.436.708,08 245.526,31 62.445,71 2.127.399,43 108.487,03 338.582,26 2.574.468,72  
SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT 1.973,27 - - - 1.973,27 86.889,39 (148.746,65) (59.883,99)

 V - DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE 
Área de Atuação: Assistência Social
A Entidade atuou na área de Assistência Social realizando 233 atendimentos gratuitos 
com o custo total de 2.574.468,72, com custo per capta no valor de R$ 11.049,22 por 
ano, que foram custeados com 13% de recursos próprios da Entidade.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA Valor %
RECURSOS PÚBLICOS 2.127.399,43 83%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE 338.582,26 13%
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 108.487,03 4%
TOTAL 2.574.468,72 100%

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE 

RECURSOS 
PRÓPRIOS E DE 

ENTIDADES SEM FINS 
LUCRATIVOS

%

REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS 242.147,41 54,16%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS 29.476,48 6,59%
MANUTENÇÃO E REPAROS 8.462,81 1,89%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 64.902,61 14,52%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 83.911,96 18,77%
IMPOSTOS E TAXAS 9.296,73 2,08%
DESPESAS FINANCEIRAS 8.871,29 1,98%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE 447.069,29 100%

 NOTA 07 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMEN-
TAIS 
A Entidade prestou contas aos órgãos convenentes, dos auxílios, subvenções e contri-
buições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas 
instruções 02/2008 do TCESP - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a 
atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.
 NOTA 08 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL 
O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à 
cota patronal INS + RAT + TERCEIROS perfi zeram no ano de 2015 o valor de R$ 
382.719,33 e assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área de Assis-
tência Social.

 

 Campinas, 22 de março de 2016 
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