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Diário Oficial
 GABINETE DO PREFEITO 

 DECRETO Nº 20.758 DE 06 DE MARÇO DE 2020 
 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-

TAR, NO VALOR DE R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) 
O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o 
disposto no artigo 4º, inciso I, da Lei nº 15.857 de 16 de Dezembro de 2.019: 
DECRETA:
Artigo 1º  - Fica aberto um crédito adicional, no valor de  R$ 30.000,00 (Trinta mil 
reais)  suplementar ao Orçamento-Programa vigente, na seguinte classifi cação:
251000  SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
25120  COOPERAÇÃO ESPECIAL DAS ADM. REGIONAIS E SUB PREFEITURAS
15.452.2015.1086  AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
449051  OBRAS E INSTALAÇÕES
01.100.000  GERAL - TOTAL ................................................................................................ R$ 30.000,00
Artigo 2º  - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenien-
tes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, da seguinte dotação:
251000  SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
25120  COOPERAÇÃO ESPECIAL DAS ADM. REGIONAIS E SUB PREFEITURAS
15.122.2015.4087  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339030  MATERIAL PERMANENTE
01.100.000  GERAL - TOTAL ................................................................................................ R$ 30.000,00
Artigo 3º-  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

 Campinas, 06 de março de 2020 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 TARCÍSIO CINTRA 

 Secretário de Finanças 
Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças com os 
elementos constantes do  ProcessonºPMC.2020.00012165-31/SMSP  e publicado pela Coordenadoria de Expe-
diente da Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito, na data supra. 

 REGINA LUCIA BARBOSA DALLOCA 
 Secretária Executiva do Gabinete do Prefeito em exercício 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

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

ME/EPP) Publicado novamente por conter incorreção 
Pregão nº 039/2020 - Eletrônico - Processo Administrativo :PMC.2019.00040139-50 
- Interessado : Secretaria Municipal de Cultura - Objeto : Registro de Preços de servi-
ços de sistemas de iluminação e sonorização e geradores para eventos - Recebimen-
to das Propostas dos itens 01 a 11 : das 08h do dia 25/03/20 às 09h30min do dia 
26/03/20 - Abertura das Propostas dos itens 01 a 11 : a partir das 09h30min do dia 
26/03/20 - Início da Disputa de Preços: a partir das 10h30min do dia 26/03/20 - Dis-
ponibilidade do Edital : a partir de 12/03/20, no portal eletrônico www.licitacoes-e.
com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Thaís Oliveira pelo telefone (19)
2116-0294.

 Campinas, 05 de março de 2020 
  MARCIO VINICIUS JAWORSKI DE LIMA 

 Diretor Administrativo Respondendo pelo Departamento Central de Compras 

 COMUNICADO DE ESCLARECIMENTO 

Processo Administrativo : PMC.2019.00048333-29
Interessado : Secretaria Municipal de Saúde
Assunto : Pregão nº 028/2020 - Eletrônico
Objeto : Aquisição de testes individuais rápidos para detecção do vírus da Dengue.
O Município de Campinas, por intermédio do Diretor do Departamento Central de 
Compras, comunica que a resposta à solicitação de esclarecimento formulada por in-
teressado, em relação ao Edital da licitação em epígrafe, está disponível no portal 
eletrônico www.licitacoes-e.com.br.

 Campinas, 06 de março de 2020 
  MARCIO VINICIUS JAWORSKI DE LIMA 

 Diretor Administrativo Respondendo pelo Departamento Central de Compras 

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

ME/EPP) 
Pregão nº 038/2020 - Eletrônico - Processo Administrativo nº  PMC.2019.00035897-
00 - Interessado : Secretaria Municipal de Cultura - Objeto : Registro de Preços de 
serviços de infraestrutura para eventos da Orquestra Sinfônica Municipal de Cam-
pinas - Recebimento das Propostas dos lotes 01 a 12 : das 08h do dia 23/03/20 às 
09h30min do dia 24/03/20 - Abertura das Propostas dos lotes 01 a 12 : a partir das 
09h30min do dia 24/03/20 - Início da Disputa de Preços: a partir das 10h30min do dia 
24/03/20 - Disponibilidade do Edital : a partir de 10/03/20, no portal eletrônico www.
licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Thaís Oliveira pelo 
telefone (19) 2116-0916.

 Campinas, 06 de março de 2020 
  MARCIO VINICIUS JAWORSKI DE LIMA 

 Diretor Administrativo Respondendo pelo Departamento Central de Compras 

 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS 

  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E 
DIREITOS HUMANOS 

 DESPACHO AUTORIZATIVO 
 Expediente despachado pela Sra. Secretária de Assistência Social, Pessoa 

com Defi ciência e Direitos Humanos em 06/03/2020 
Processo Administrativo: PMC.2019.00007339-82
Interessado: Secretaria Municipal de Educação
Assunto: Pregão eletrônico nº 131/2019
Objeto: Registro de Preços de biscoito tipo água e sal e cereal em barra

 Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no inciso V, do art. 8° do Decreto Municipal n° 18.099/2013 e suas alterações, AU-
TORIZO a DESPESA que onerará dotação orçamentária do presente exercício em 
favor de:

 - LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - CNPJ 10.623.476/0001-
32, com fulcro na Ata de Registro de Preço nº 430/2019, no valor total de R$ 16.165,00
(dezesseis mil, cento e sessenta e cinco reais).

 Publique-se.
 Campinas, 06 de março de 2020 

  ELIANE JOCELAINE PEREIRA 
 Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos 

 DESPACHO AUTORIZATIVO 
 Expediente despachado pela Sra. Secretária de Assistência Social, Pessoa 

com Defi ciência e Direitos Humanos em 06/03/2020 
Processo Administrativo: PMC.2019.00008051-34
 Interessado: Secretaria Municipal de Educação
 Assunto: Pregão eletrônico nº 137/2019
 Objeto: Registro de Preços de chocolate em pó

 Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no inciso V, do art. 8° do Decreto Municipal n° 18.099/2013 e suas alterações, AU-
TORIZO a DESPESA que onerará dotação orçamentária do presente exercício em 
favor de:

- BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI -
CNPJ 29.038.893/0001-46, com fulcro na Ata de Registro de Preço nº 333/2019, no
valor total de R$ 908,60 (novecentos e oito reais e sessenta centavos).

Publique-se.
 Campinas, 06 de março de 2020 

  ELIANE JOCELAINE PEREIRA 
 Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos 

 DESPACHO AUTORIZATIVO 
 Expediente despachado pela Sra. Secretária de Assistência Social, Pessoa 

com Defi ciência e Direitos Humanos em 06/03/2020 
 Processo Administrativo: PMC.201900019701-12
 Interessado: Secretaria Municipal de Educação
 Assunto: Pregão eletrônico nº 161/2019
 Objeto: Registro de Preços de arroz tipo I

 Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no inciso V, do art. 8° do Decreto Municipal n° 18.099/2013 e suas alterações, AU-
TORIZO a DESPESA que onerará dotação orçamentária do presente exercício em 
favor de:

- C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA - CNPJ 01.664.908/0001-62, 
com fulcro na Ata de Registro de Preço nº 324/2019, no valor total de R$ 400,00
(quatrocentos reais).

Publique-se.
 Campinas, 06 de março de 2020 

  ELIANE JOCELAINE PEREIRA 
 Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos 

 DESPACHO AUTORIZATIVO 
 Expediente despachado pela Sra. Secretária de Assistência Social, Pessoa 

com Defi ciência e Direitos Humanos em 06/03/2020 
 Processo Administrativo: PMC.2019.00009331-32
 Interessado: Secretaria Municipal de Educação
 Assunto: Pregão eletrônico nº 110/2019
 Objeto: Registro de Preços de farinha de mandioca, trigo e fubá

 Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no inciso V, do art. 8° do Decreto Municipal n° 18.099/2013 e suas alterações, AU-
TORIZO a DESPESA que onerará dotação orçamentária do presente exercício em 
favor de:

 - Granfood Alimentos Eireli - EPP - CNPJ 07.798.373/0001-07, com fulcro na Ata de 
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EXPEDIENTE
O Diário Ofi cial do Município de Campinas (Lei Nº 2.819/63) é uma publicação da Prefeitura Municipal de Campinas Site: www.campinas.sp.gov.br

 
CONTEÚDO

O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade das Secretarias e órgãos públicos emissores. Qualquer dúvida ou solicitação de errata deverá ser encaminhada diretamente ao órgão emissor.
Para informações sobre como contatar o órgão emissor, ligue para 156 - Serviço de Atendimento ao Cidadão.

 
ACERVO

Edições posteriores a 22 de fevereiro de 2002 estão disponíveis para consulta na Internet no seguinte endereço: http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial/ 
Para acessar Suplementos, utilize o seguinte endereço: http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial/suplementos.php Edições anteriores a 22 de fevereiro de 2002 deverão ser pesquisadas junto à 

Biblioteca Pública Municipal “Professor Ernesto Manoel Zink” (Avenida Benjamin Constant, 1.633, Centro, telefone: 2116-0423)
 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL
Esta publicação é Certifi cada Digitalmente, acesse o guia de Certifi cação Digital: http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial/guia.php . 

Caso haja necessidade de cópias autenticadas em papel, contate a IMA, no endereço abaixo.
 

IMPRENSA OFICIAL
Edição, Diagramação e Publicação Eletrônica: IMA - Informática de Municípios Associados S/A, responsável pela Imprensa Ofi cial do Município de Campinas e-mail: diario.ofi cial@ima.sp.gov.br - 

site: www.ima.sp.gov.br Informações pelo Fone/Fax: (19) 3755-6533 ou na Rua Bernardo de Sousa Campos, 42, Ponte Preta, Campinas/SP.
Recebimento de conteúdo para publicação até as 17 horas do dia anterior.

Registro de Preço nº 229/2019, no valor total de R$ 150,90 (cento e cinquenta reais e 
noventa centavos).

Publique-se.
 

 Campinas, 06 de março de 2020 
  ELIANE JOCELAINE PEREIRA 

 Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos 
   

 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 
 ATOS DO CONSELHO 

 O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM - Campinas, criado pela Lei 
Municipal nº 7.086 de 1992, posteriores alterações e reordenado pela Lei nº 14.696 de 
04 de outubro de 2013, no âmbito de sua competência legal, CONVOCA suas Conse-
lheiras Titulares e Suplentes e convida interessadas/os para participar da 3ª Reunião 
Ordinária do CMDM , a realizar-se no  dia 11 de março de 2020 às 09h00 , na Casa 
dos Conselhos, Rua Ferreira Penteado, nº 1.331, Centro - Campinas/SP.
 PAUTA: 
 1) Aprovação da Ata;
 2) Calendário das Comissões;
 3) Planejamento Anual das Comissões e do CMDM;
 4) Comissão da Conferência Municipal;
 5) Informes.
 

 Campinas, 06 de março de 2020 
 ANA CAROLINA CARUSO CAVAZZA 

 COORDENADORA DO CMDM 
 DOMINGAS APARECIDA CARDOSO DE SOUZA CUNHA 

 COORDENADORA DO CMDM 
 PAULA ANDRÉA PIOLTINE ANSELONI NISTA 

 COORDENADORA DO CMDM 
   

 DESPACHO AUTORIZATIVO 
 Expediente despachado pela Sra. Secretária de Assistência Social, Pessoa 

com Defi ciência e Direitos Humanos em 06/03/2020 
  Processo Administrativo: PMC.201900007251-14
 Interessado: Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência 
e Direitos Humanos
 Assunto: Pregão Eletrônico nº 127/2019
Objeto: Registro de Preços de biscoito tipo água e sal 

 Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no inciso V, do art. 8° do Decreto Municipal n° 18.099/2013 e suas alterações, AU-
TORIZO a DESPESA que onerará dotação orçamentária do presente exercício em 
favor de:

 - LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 
EM GERAL EIRELI - EPP, com fulcro na Ata de Registro de Preço nº 236/2019, no 
valor total de R$ 633,00 (seiscentos e trinta e três reais), referente ao item BISCOITO 
TIPO ÁGUA E SAL.

Publique-se. 

 Campinas, 06 de março de 2020 
  ELIANE JOCELAINE PEREIRA 

 Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos 

 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 DEPARTAMENTO DE PROCESSOS DISCIPLINARES 
INVESTIGATÓRIOS - DPDI 

 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR - PROT. 2020/10/5.069 
  

  EXPEDIENTE DESPACHADO PELO  
 DEPARTAMENTO DE PROCESSOS DISCIPLINARES E INVESTIGATÓ-
RIOS 
 EM 06 DE MARÇO DE 2020 
 De Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Protocolado n.º 2020/10/5.069 
 Diante dos elementos constantes do protocolado de nº 2020/10/5.069, referente ao pe-
dido de certidão de inteiro teor do protocolado de nº 2015/10/25.954, pelo interessado 
Sr. Juliano Pellegrini, decido pelo deferimento do pedido, a fi m de conceder a certidão 
do citado protocolado, vez que preenchidos os requisitos do artigo 5º, da Constituição 
Federal e Lei Federal nº 12.527/11, nos termos dos despachos a fl s. 05/06, encon-
trando-se os documentos a disposição na Coordenadoria Setorial de Expediente de 
Gabinete do Prefeito para retirada.
 

 Campinas, 06 de março de 2020 
 GUSTAVO ALBUQUERQUE ZALOCHI 

 Diretor do Departamento de Processos Disciplinares e Investigatórios 

 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PROCON 

 NOTIFICAÇÃO RECLAMADA - DECISÃO DE 2ª 
INSTÂNCIA 

 Despacho de Decisão 
 Fica a parte reclamada notifi cada da r. decisão administrativa de 2ª instância, da

 qual não cabe mais recurso, conforme artigo 53 do Decreto Federal 2.181/97.
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 Campinas, 06 de março de 2020 
 YARA PUPO 

 Diretora do PROCON  

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
 DESPACHADO PELO SENHOR DIRETOR EM 06 DE MARÇO DE 2020 

  Protocolo n°   2020/10/4668-   Assunto :Pedido de Certidão de Inteiro Teor
 Interessado : Isabel Aparecida da Silva

 À CSA 
 Solicita, Isabel Aparecida da Silva, a extração de cópia parcial teor (pág 01 à 06) do 
 Processo Administrativo nº 2010/10/37373 
 Estabelece a Constituição da República em seu artigo 5°, XXXIV, b,  in verbs ;
 " XXXIV- São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 
 b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e es-
clarecimentos de situações de interesse pessoal;" 

 Extrai-se, portanto, que a obtenção de certidões constitui um direito dos cidadãos e 
pessoas jurídicas que comprovem legitimidade e interesse para o pedido.
 Pelo exposto, defi ro o pedido de certidão de inteiro teor do protocolado face à de-
monstração de legitimidade do requerente para o pleito formulado.Providenciada as 
cópias e certifi cada a autenticidade, certifi que-se nos autos a emissão da Certidão 
(Anexo II, do Decreto Municipal n° 18.050 /13); posteriormente, encaminhem-se:

 Após a publicação, encaminhem-se à Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabi-
nete do Prefeito para a entrega ao interessado, nos termos do artigo 9°, §3°, do Decreto 
Municipal n° 18.050/13.
 

 Campinas, 06 de março de 2020 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação 
   

 PORTARIA CME Nº 02, 06 DE MARÇO DE 2020 
  

 A Presidente do Conselho Municipal de Educação, CME, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 8º do Regimento Interno, publicado no Diário Ofi cial do Município, 
DOM, em 14 de novembro de 2008, e
 CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 8.869, de 24 de junho de 1996, que cria o 
Conselho Municipal de Educação;
 CONSIDERANDO os indicativos da reunião ordinária do CME, de 05 de março de 
2019,

 RESOLVE:

 Art. 1º Nomear comissão para estudo do manual que orienta as ações realizadas pelo 
PECIM, conforme decreto nº 10.004, de 5 de Setembro de 2019. 
 Art. 2º A comissão de que trata o Art. 1º desta Portaria fi ca constituída pelos seguintes 
Conselheiros:
 I - Adelaide Albergaria Pereira Gomes;
 II - Cláudio Borges da Silva;
 III - Flávia Martins Guimarães;
 IV - José Batista de Carvalho Filho;
 V - Nattan Rocha Souza.
 Art. 3º A primeira reunião deve ser realizada no dia 09 de março de 2020, às 14h, no 
Cefortepe, na Rua Emílio Ribas, nº 880, para defi nição do cronograma e do responsá-
vel pela coordenação dos trabalhos.
 Art. 4º O relatório da comissão deve ser protocolizado à Presidência do CME até o 
dia 09 de junho de 2020.
 Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 06 de março de 2020 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação 
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 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM 21/02/2020 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo  nº 2018.00008125-05
 Interessado : Secretaria Municipal de Educação 
 Objeto : Contrato de Gestão - Assossiação Educacional Brasileirinhos - CEI Bem 
Querer Reverendo Bernhard Johnson Jr (Jardim Eldorado) -  Verbas Rescisórias 

 À vista dos demais documentos e informações do presente processo administrativo 
e com a competência conferida pelo Decreto Municipal 18.099/2013,  AUTORIZO :
 1. A despesa complementar, prevista na  Cláusula Sétima, Item 7.2.8  do  Contrato de 
Gestão nº 011/2018,  no valor de R$ 280.918,25 (duzentos e oitenta mil, novecentos e 
dezoito reais e vinte e cinco centavos), conforme memória de cálculo (doc. 2175165) e 
aprovação do Comitê Gestor (doc. 2191960), onerando em sua totalidade as dotações 
do presente exercício.

 Publique-se e encaminhe-se:

 1. À Coordenadoria de Formalização de Ajustes / SMAJ para as devidas anotações; e
 2. à Secretaria Municipal de Educação para as demais providências.
 

 Campinas, 21 de fevereiro de 2020 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM 21/02/2020 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo  nº 2018.00008124-16
 Interessado : Secretaria Municipal de Educação 
 Objeto : Contrato de Gestão - Assossiação Educacional Brasileirinhos - CEI Bem 
Querer Midori Hamamoto (Jd. Abaeté) -  Verbas Rescisórias 

 À vista dos demais documentos e informações do presente processo administrativo 
e com a competência conferida pelo Decreto Municipal 18.099/2013,  AUTORIZO :
 1. A despesa complementar, prevista na  Cláusula Sétima, Item 7.2.8  do  Contrato de 
Gestão nº 010/2018,  no valor de R$ 312.079,16 (trezentos e doze mil e setenta e nove 
reais e dezesseis centavos), conforme memória de cálculo (doc. 2175203) e aprovação 
do Comitê Gestor (doc. 2193415), onerando em sua totalidade as dotações do presente 
exercício.

 Publique-se e encaminhe-se:
 1. À Coordenadoria de Formalização de Ajustes / SMAJ para as devidas anotações; e
 2. à Secretaria Municipal de Educação para as demais providências. 

 Campinas, 21 de fevereiro de 2020 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação 

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - 
FUMEC 

 PROTOCOLO Nº: 2019.00000419-16 
  

  Assunto:  Contratação de empresa para a prestação de serviços terceirizados continu-
ados na área de atividades de carregadores e auxiliar de almoxarifado, para atender às 
necessidades do setor de almoxarifado da Fumec
 Interessado:  Fumec

 DESPACHO DE INTIMAÇÃO 

 Fica a empresa  I. M. DA SILVA  (CNPJ/MF nº 22.500.405/0001-21)  INTIMADA  
acerca da instauração de procedimento administrativo de aplicação de penalidade e 
bem como da abertura do prazo de 10 (dez) dias úteis para defesa, contados da pre-
sente publicação ou do recebimento da notifi cação (o que ocorrer por último), a ser 
enviada ao endereço da empresa na Rua Conceição de Monte Alegre, 1129, Bairro 
Vila Athaíde - CEP 19700-000, Paraguaçu Paulista/SP. Este procedimento tem ori-
gem no Procedimento de Pregão Eletrônico nº 29/2019 (Processo Eletrônico Fumec 
nº 2019.00000419-16) e apura supostas infrações cometidas pela empresa  I. M. DA 
SILVA EPP  ao disposto nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93, 7º da Lei nº 10.520/02 
e cláusulas 5.21 e 5.22 do termo de referência que acompanhou o edital e 14.1 do ins-
trumento contratual, o que pode resultar na aplicação das penalidades previstas no arti-
go 87 da mesma Lei nº 8.666/93, cláusula 12 do edital e 11 do instrumento contratual, 
sem prejuízo da rescisão contratual, conforme previsão contida nos artigos 86 e 87 do 
estatuto licitatório. As inúmeras infrações em tese cometidas pela empresa contratada 
referem-se ao não envio da documentação trabalhista e previdenciária pertinente e 
bem como a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais e da Dívida Ativa 
da União, conforme os relatórios detalhados (documentos eletrônicos nº 2259398 e 
2287608 dos autos) e mensagem eletrônica de 26/02/2020, cujas cópias vão acompa-
nhar a notifi cação a ser enviada à empresa. Os autos do Procedimento de Pregão Ele-
trônico nº 29/2019 (Processo Eletrônico Fumec nº 2019.00000419-16) - que resultou 
no Termo de Contrato nº 17/2019 - encontram-se na sede da Fundação Municipal para 
Educação Comunitária - FUMEC, mais especifi camente na sua Procuradoria, na Rua 
Antônio Cesarino, 985, Centro, Campinas, SP, à disposição para vistas do representan-
te legal mediante a apresentação do instrumento de procuração.
 

 Campinas, 06 de março de 2020 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
   

 LICITAÇÃO FRACASSADA 
  

  PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:  FUMEC.2020.00000069-40
 INTERESSADA:  Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC.
 ASSUNTO:  Tomada de Preços N.º 01/2020.
 OBJETO:  EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDU-
CAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ANEXO AO CENTRO INTEGRADO DE AS-
SISTENCIA SOCIAL - CASI - JD. CAMPO BELO - CAMPINAS/SP.
 DECLARAÇÃO DE LICITAÇÃO FRACASSADA 
 Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, declaro  FRA-

CASSADA  a Tomada de Preços nº 01/2020, em virtude da inabilitação da única li-
citante.
 Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se à Área de Gestão Administrativa e Finan-
ceira da FUMEC, para demais providências.
 

 Campinas, 06 de março de 2020 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
   

 PROTOCOLO Nº: 2019.00001646-78 
  

  Assunto:  Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de trans-
porte de passageiros, documentos e pequenas cargas, com motoristas devidamente 
habilitados, combustível, seguro, conforme especifi cações constantes no presente Ter-
mo de Referência.
 Interessado:  Fumec

 DESPACHO DE INTIMAÇÃO 

 Fica a empresa  TRANSNORDESTINA SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI  
(CNPJ/MF nº 31.687.137/0001-90)  INTIMADA  acerca da instauração de procedi-
mento administrativo de aplicação de penalidade e bem como da abertura do prazo de 
5 (cinco) dias úteis para defesa, contados da presente publicação ou do recebimento 
da notifi cação (o que ocorrer por último), a ser enviada ao endereço da empresa na Av. 
Leonor de Oliveira, 482, sala 02, Jardim Galrão - CEP 07600-000, Mairiporã/SP. Este 
procedimento tem origem no Procedimento de Pregão Eletrônico nº 05/2020 (Pro-
cesso Eletrônico Fumec nº 2019.00001646-78) e apura supostas infrações cometidas 
pela empresa  TRANSNORDESTINA SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI  ao 
disposto nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93, 7º da Lei nº 10.520/02, cláusulas 7.1, 
7.2, 7.3, 7.5, 7.8 e 7.25.1 do termo de referência que acompanhou o edital e 7.1.9 do 
instrumento contratual, o que pode resultar na aplicação das penalidades previstas no 
artigo 87 da mesma Lei nº 8.666/93, cláusula 12 do edital, 11 do instrumento contratu-
al e 13 do termo de referência, sem prejuízo da rescisão contratual, conforme previsão 
contida nos artigos 86 e 87 do estatuto licitatório. As infrações em tese cometidas pela 
empresa contratada referem-se ao não envio dos documentos necessários ao início da 
execução contratual e expressamente previstos em edital e seus anexos, mais especi-
fi camente o seguro garantia e a documentação referente aos veículos e motoristas que 
serão utilizados na prestação dos serviços. Os autos do Procedimento de Pregão Ele-
trônico nº 05/2020 (Processo Eletrônico Fumec nº 2019.00001646-78) - que resultou 
no Termo de Contrato nº 03/2020 - encontram-se na sede da Fundação Municipal para 
Educação Comunitária - FUMEC, mais especifi camente na sua Procuradoria, na Rua 
Antônio Cesarino, 985, Centro, Campinas, SP, à disposição para vistas do representan-
te legal mediante a apresentação do instrumento de procuração.
 

 Campinas, 06 de março de 2020 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO 
COMUNITÁRIA - FUMEC 

 CONCURSO PÚBLICO PARA OS CARGOS DE AGENTE ADMINIS-
TRATIVO, DE ADMINISTRADOR E DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA II - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EDITAL FUMEC 

Nº 01/2020 (EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES E INSTRUÇÕES 
ESPECIAIS) 

  A Presidente da FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁ-
RIA - FUMEC, no uso das atribuições de seu cargo, torna pública, por meio do 
presente Edital, a realização de Concurso Público para provimento de cargos 
efetivos do QUADRO de Cargos da Fundação Municipal para Educação Comu-
nitária - FUMEC, regido pelo presente Edital e de acordo com o disposto na Lei 
Complementar Municipal nº 188, de 27 de dezembro de 2017, na Lei Comple-
mentar Municipal nº 85, de 04 de novembro de 2014, na Lei Municipal nº 1.399, 
de 08 de novembro de 1955, na Lei Municipal nº 12.985, de 28 de junho de 2007, 
e suas alterações, na Lei Municipal nº 12.987, de 28 de junho de 2007, e suas al-
terações e na Lei Municipal nº 12.988, de 28 de junho de 2007, e suas alterações, 
sob organização e aplicação, que inclui a elaboração, aplicação e avaliação das 
provas, da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio 
de Mesquita Filho” - Fundação VUNESP.

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Este Concurso Público, normatizado por meio deste Edital, tem como objetivo o 
preenchimento das vagas existentes, conforme disposto no quadro constante do 
item 1.1.1. deste Edital, bem como o preenchimento de outras vagas que forem 
criadas ou que vierem a vagar no período de sua validade.
Os cargos; o total de vagas; as vagas para ampla concorrência; as vagas para 
pessoas com deficiência; as vagas para negros, os salários-base, os requisitos exi-
gidos e a jornada semanal de trabalho são os estabelecidos na tabela que segue:

CARGOS
TOTAL
DE VA-

GAS

VAGAS 
PARA 

AMPLA 
CONCOR-
-RÊNCIA

VAGAS 
PARA PES-
SOAS COM 
DEFICIÊN-

CIA

(5%)

VAGAS 
PARA 
NE-

GROS

(20%)

SALÁ-
RIOS-
-BASE

(R$)

REQUISITOS EXI-
GIDOS

JORNADA 
MENSAL 
DE TRA-
BALHO 

(HORAS)

AGENTE 
ADMINIS-
TRATIVO

5 5 (*) 1 2.690,79 ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 36 HORAS

ADMINIS-
TRADOR 1 1 (*) (*) 6.002,58

BACHAREL EM 
ADMINISTRAÇÃO E 
REGISTRO PROFIS-

SIONAL NO RESPEC-
TIVO CONSELHO DE 

CLASSE

36 HORAS

PROFES-
SOR DE 

EDU-
CAÇÃO 

BÁSICA II 
– EDUCA-
ÇÃO DE 

JOVENS E 
ADULTOS

2 2 (*) (*) 2.173,32

LICENCIATURA 
PLENA EM PEDAGO-

GIA COM HABILI-
TAÇÃO NOS ANOS 

INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL OU 
CURSO DE NORMAL 

SUPERIOR COM 
HABILITAÇÃO NOS 
ANOS INICIAIS DO 

ENSINO
FUNDAMENTAL

20 HORAS
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(*) NÃO HAVERÁ RESERVA DE VAGAS PARA PROVIMENTO IMEDIATO EM RAZÃO DO QUAN-
TITATIVO OFERECIDO (VER ITENS 5.2. E 6.3. DESTE EDITAL)

(**) PARA OS CARGOS DE PEB II (ANOS INICIAIS), 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, BEM COMO O 
CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM NORMAL SUPERIOR DEVERÃO POSSUIR A HABILITA-
ÇÃO EM  ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

 Conforme descrito no item 1.1.1. deste Edital o(s) cargo(s) de Administrador e 
de Professor de Educação Básica II - Educação de Jovens e Adultos exige(m) 
comprovação de Graduação de Nível superior em uma das respectivas áreas 
mencionadas (Bacharelado ou Licenciatura, de acordo com a especificidade de 
cada cargo).
A Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC e a Fundação 
VUNESP não fornecerão informações por telefone e/ou pessoalmente relativas 
aos requisitos exigidos neste Edital, devendo o candidato seguir as especificações 
descritas no quadro constante do item 1.1.1. deste Edital.
Quando da nomeação e posse - para efeito de comprovação - somente serão acei-
tos o(s) respectivo(s) curso(s) descrito(s) no item 1.1.1. deste Edital. Mesmo se 
o(s) curso(s) for(em) considerado(s) de “qualificação superior” ao do respectivo 
requisito exigido, não serão aceito(s).
A Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC oferece os seguin-
tes benefícios aos servidores:
Auxílio Refeição ou Alimentação, para os servidores com carga horária igual ou 
superior a 20 (vinte) horas semanais, no valor de R$1.041,51 (mil e quarenta e 
um reais e cinquenta e um centavos) mensais. O Auxílio Refeição/Alimentação 
somente é devido no mês seguinte ao da admissão e seu respectivo valor refere-se 
ao mês vigente;
Vale-Transporte aos servidores municipais, de acordo com as seguintes especi-
ficidades: o Vale-Transporte é um benefício opcional, a ser utilizado dentro dos 
limites do município de Campinas e concedido mediante o desconto de 3% (três 
por cento) dos vencimentos.
É de responsabilidade da Fundação Municipal para Educação Comunitária - 
FUMEC a convocação dos candidatos classificados neste Concurso, em número 
estritamente ao necessário, de acordo com as suas necessidades e disponibilida-
de orçamentária, não havendo a obrigatoriedade de aproveitamento de todos os 
candidatos aprovados.
O candidato aprovado e classificado poderá ser convocado para a ocupação de 
cargo efetivo na Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, de 
acordo com as necessidades específicas dessa Fundação, observado o relevante 
interesse público.
O candidato empossado prestará serviços no horário e local estabelecidos pela 
Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, de acordo com a 
carga horária semanal disponibilizada.
Os candidatos aprovados e admitidos atuarão nos locais, cursos, horários e pe-
ríodos designados pela Fundação Municipal para Educação Comunitária - FU-
MEC.
1.4.1. No caso do cargo de Professor de Educação Básica II - Educação de Jovens 
e Adultos, as aulas poderão ocorrer nos períodos diurno e/ou noturno, aos sába-
dos, domingos e/ou feriados.
Após a admissão, o servidor deverá cumprir o estágio probatório pelo período 
de 3 (três) anos, sendo que nesse período será apurada a compatibilidade do ser-
vidor com o cargo em que foi empossado, sua adequação, eficiência, adaptação 
às respectivas funções a serem exercidas, podendo ser exonerado no caso de não 
preencher as condições exigidas para o exercício do respectivo cargo público, de 
acordo com o que dispõem o artigo 41, § 4º, da Constituição Federal, e o artigo 
15 da Lei Municipal n° 1.399/55, o Decreto Municipal n° 15.514/06 e a Resolução 
FUMEC n° 03/2018.
As atribuições relativas a cada cargo estão descritas no Anexo I deste Edital.
A supervisão, a fiscalização e o acompanhamento do presente Concurso Público 
serão realizados pela Comissão Organizadora e Fiscalizadora deste Certame in-
dicada pela Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC.
A composição dessa Comissão consta da Portaria FUMEC nº 13/2020, publicada 
no Diário Oficial do Município de Campinas de 07/02/2020.

II - DAS INSCRIÇÕES
A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 13.03.2020 às 23h59min de 
14.04.2020, exclusivamente pela internet no site da Fundação VUNESP (www.
vunesp.com.br).
Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, con-
dicional ou fora do prazo estabelecido.
A inscrição implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e con-
dições estabelecidas neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre 
as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento.
No ato da inscrição não serão solicitados comprovantes dos requisitos e das exi-
gências contidas nos Capítulos I e II deste Edital. No entanto, será automatica-
mente eliminado deste Concurso aquele que não os comprovar por ocasião do 
ato de sua posse junto à Fundação Municipal para Educação Comunitária - FU-
MEC, sendo declarada nula a sua nomeação e todos os atos dela decorrentes, 
ainda que o fato seja constatado posteriormente.
Todas as informações fornecidas na data da inscrição referentes a endereço, à 
data de nascimento, ao número de filhos menores de 18 (dezoito) anos ou ci-
vilmente incapazes ou relativamente capazes na forma do Código Civil vigente, 
também deverão ser comprovadas no ato da posse no cargo.
Para se inscrever, o candidato deverá atender a todos os requisitos do respectivo 
cargo.
Além dos requisitos constantes do item 1.1. deste Edital, o candidato deverá aten-
der, cumulativamente - no ato da posse no cargo - aos seguintes requisitos:
a) ter nacionalidade brasileira e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar am-
parado pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhe-
cimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do artigo 12, § 1º, da Consti-
tuição Federal e do Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta, promulgado no 
Brasil por meio do Decreto nº 3.927/01;
b) gozar dos direitos políticos;
c) haver cumprido as obrigações eleitorais;
d) haver cumprido as obrigações para com o Serviço Militar (para os candidatos 
do sexo masculino);
e) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos e máxima de 74 (setenta e 
quatro) anos no momento da posse;
f) não registrar antecedentes criminais ou, no caso destes, ter cumprido integral-
mente as penas cominadas;
g) não ter sido demitido/exonerado da Fundação Municipal para Educação Co-

munitária - FUMEC por justa causa, em decorrência de processo administrativo 
disciplinar ou, ainda, após avaliação da Comissão Permanente de Estágio Pro-
batório;
h) não ter sido demitido/exonerado de qualquer órgão da Administração Direta 
ou Indireta da União, Estados, Municípios ou Distrito Federal por justa causa ou 
a bem do serviço público, em decorrência de processo administrativo disciplinar;
i) não ter sido demitido de órgãos conveniados com a Fundação Municipal para 
Educação Comunitária - FUMEC, em decorrência de processo administrativo 
disciplinar, enquanto prestava serviços na Fundação Municipal para Educação 
Comunitária - FUMEC;
j) não ter sofrido sanção disciplinar, nos últimos 5 (cinco) anos, na Fundação 
Municipal para Educação Comunitária - FUMEC;
k) não ter sido, nos últimos 5 (cinco) anos, na forma da legislação vigente, respon-
sável por atos julgados irregulares por decisão definitiva 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 patrimô-
nio 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 art. 37, incisos XVI, XVII e § 10, 
da Constituição Federal, e neste Edital;
atender aos requisitos solicitados para o provimento do respectivo cargo e aos 
demais requisitos previstos neste Edital.
Os candidatos deverão apresentar/entregar - no ato da posse - os documentos 
listados no Anexo II deste Edital, além de outros documentos que forem exigidos 
pela Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, em razão de 
regulamentação municipal.
Deverão, também - no ato da posse - ser comprovados todos os requisitos especi-
ficados no item 1.1. deste Edital, mediante apresentação de documento original 
acrescido da respectiva cópia.
Será excluído deste Concurso aquele que não cumprir ao estabelecido neste Edi-
tal.
2.4. Para a comprovação de todos os requisitos de inscrição, o candidato deverá 
- na data da posse para o respectivo cargo - entregar:
2.4.1. documentos que comprovem:
a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no 
art. 12 da Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangei-
ro;
b) ter, idade de, no mínimo, 18 anos e, no máximo, 74 anos;
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares;
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
e) estar com o CPF regularizado;
f) possuir todos os requisitos exigidos para o exercício das atribuições do respec-
tivo cargo, conforme consta do item 1.1.1. deste Edital;
g) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do respectivo cargo, 
comprovada em avaliação médica.
2.4.2. outros documentos que a Fundação Municipal para Educação Comunitá-
ria - FUMEC julgar necessários.
O correspondente pagamento da importância do valor da taxa de inscrição deve-
rá ser efetuado, em dinheiro ou em cheque, em qualquer agência bancária, até o 
dia 15.04.2020, no respectivo valor constante a seguir:

CARGOS VALORES DA TAXA DE INSCRIÇÃO (R$)

AGENTE ADMINISTRATIVO 52,50

ADMINISTRADOR 78,50

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - EDUCA-
ÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 78,50

 2.6.  Se, por qualquer razão, o cheque for devolvido ou efetuado pagamento em valor 
menor ao da correspondente taxa de inscrição, a inscrição do candidato será automa-
ticamente cancelada.
 2.7.  Não será aceito pagamento de taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, 
pelos Correios, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, ordem de pagamento ou 
depósito comum em conta corrente, condicional ou realizado  após o dia 15.04.2020  
ou por qualquer outro meio que não o especifi cado neste Edital.
 2.7.1.  O pagamento por agendamento somente será aceito se comprovada a sua efeti-
vação  até o dia 15.04.2020. 
 2.8.  O não atendimento aos procedimentos estabelecidos neste Edital implicará o can-
celamento da inscrição do candidato, desde que verifi cada a irregularidade a qualquer 
tempo.
 2.9.  Para o pagamento da correspondente taxa de inscrição, somente poderá ser utili-
zado o boleto bancário gerado  até às 18 horas de 15.04.2020. 
 2.9.1.  O boleto bancário deverá ser pago  até o dia 15.04.2020 .
 2.9.2.  Em caso de evento que resulte em fechamento das agências bancárias, a taxa de 
inscrição deverá ser paga antecipadamente.
 2.10.  A efetivação da inscrição somente ocorrerá após a confi rmação, pelo banco, do 
pagamento do boleto referente à taxa.
 2.10.1.  A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site da 
Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), na página deste Concurso Público, duran-
te e após o período de inscrições.
 2.10.2.  Caso seja detectada falta de informação, o candidato deverá entrar em contato 
com o Disque VUNESP, para verifi car o ocorrido.
 2.11.  Não haverá devolução de importância paga, ainda que efetuada a mais ou em 
duplicidade, nem isenção total ou parcial de pagamento do correspondente valor da 
taxa de inscrição,  exceto  ao candidato amparado pela Lei Municipal nº 13.550/2009 
(vide procedimento relativo à solicitação de isenção de taxa de inscrição no  Capítulo 
IV  deste Edital).
 2.11.1.  O valor pago a título de taxa de inscrição não poderá ser transferido para 
terceiro(s), nem para outro(s) concurso(s).
 2.11.2.  A devolução da importância paga somente ocorrerá se este Concurso Público 
não se realizar.

 O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações presta-
das na fi cha de inscrição.
 2.13.  O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça a 
todas as condições e requisitos estabelecidos neste Edital, terá sua inscrição cancelada 
e, em consequência, anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado 
neste Concurso e que o fato seja constatado posteriormente.
 2.14.  Realizada a inscrição, o candidato que, eventualmente,  necessitar alterar al-
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gum dado cadastral , deverá acessar a “Área do Candidato > Meu Cadastro”, no site 
da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), clicar no  link  deste Concurso Público, 
digitar o CPF e a senha, e efetuar a correção necessária ou entrar em contato com o 
Disque VUNESP.
 2.14.1.  Para efeito de critério de desempate serão consideradas as correções cadastrais 
realizadas até o 2º dia útil contado a partir da data de realização da respectiva prova 
objetiva.
 2.14.2.  O candidato que não atender aos termos dos  itens 2.14. e 2.14.1.  deste Edital, 
arcará, exclusivamente, com as consequências advindas de sua omissão, não podendo 
ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

 As informações prestadas na fi cha de inscrição são de inteira responsabilidade do 
candidato, cabendo à Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC ou à 
Fundação VUNESP o direito de excluir deste Concurso Público aquele que preenchê-
-la com dados incorretos ou que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja 
constatado posteriormente.

 Não deverá ser enviada à Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC 
ou à Fundação VUNESP qualquer cópia de documento de identidade, a não ser que 
esteja  EXPRESSAMENTE  determinado neste Edital.

 Para inscrever-se, o candidato -  durante o período de inscrições  - deverá:
 a)  acessar o site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br);
 b)  localizar, no site, o  link  correlato a este Concurso Público;
 c)  ler, na íntegra, este Edital e preencher total e corretamente a fi cha de inscrição, bem 
como optar pelo cargo que deseja concorrer;
 d)  transmitir os dados da inscrição;
 e)  imprimir o boleto bancário;
 f)  efetuar -  até a data de vencimento do boleto bancário  - o correspondente paga-
mento do valor da taxa de inscrição, no valor respectivo constante do  item 2.5.  deste 
Edital.

 O candidato que se inscrever para mais de 1 (um) cargo será considerado ausente 
naquele(s) em que não comparecer à respectiva prova objetiva, sendo eliminado deste 
Concurso nesse(s) respectivo(s) cargo(s).
 2.17.2.  Efetivada (= paga) a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração de opção 
de cargo.
 2.18.  O candidato poderá utilizar, para fi ns de inscrição, o PROGRAMA ACESSA 
SÃO PAULO, que disponibiliza postos (locais públicos para acesso à internet), em 
várias cidades do Estado de São Paulo. Esse programa é completamente gratuito e 
permitido a todo cidadão.
 2.18.1.  Para utilizar o equipamento, basta fazer cadastro e apresentar o RG nos pró-
prios Postos do Acessa SP.
 2.19. DO CANDIDATO QUE TENHA EXERCIDO A FUNÇÃO DE JURADO 
 2.19.1.  O candidato que tenha exercido a função de jurado a partir da vigência da Lei 
Federal nº 11.689/2008  poderá solicitar  - na fi cha de inscrição - esta opção para fi ns 
de critério de desempate.
 2.19.2.  O candidato, para fazer jus ao previsto no  item 2.19.1.  deste Edital,deverá 
comprovar ter exercido a função de jurado no período entre a data da vigência da 
referida Lei e a data de término das inscrições deste Concurso.
 2.19.3.  Para fi ns de critério de desempate, o candidato deverá  -  no período de ins-
crições -  encaminhar à Fundação VUNESP, certidão, declaração, atestado ou outro 
documento público (cópia simples ou autenticada) emitido pelo Poder Judiciário que 
comprove que exerceu a função de jurado.
 2.19.4.  Para o  envio  da documentação referida no  item 2.19.3.  deste Edital,o candida-
to -  durante o período de inscrições -  deverá:
 a)  acessar o  link  próprio deste Concurso Público, no site da Fundação VUNESP 
(www.vunesp.com.br);
 b)  após o preenchimento da fi cha de inscrição, informando a condição de jurado, aces-
sar a Área do Candidato, selecionar o  link  “Envio de Documentos” e realizar o envio 
do respectivo documento previsto no  item 2.19.3.  deste Edital que comprove a condi-
ção de jurado por meio digital ( upload) ;
 b1)  o documento deverá ser enviado digitalizado, frente e verso, quando necessário, 
com tamanho de até 500 KB, por documento anexado, e em uma das seguintes exten-
sões: “pdf” ou “png” ou “jpg” ou “jpeg”.
 2.19.5.  Não será(ão) avaliado(s) documento(s) ilegível(is) e/ou com rasura(s) ou 
proveniente(s) de arquivo corrompido.
 2.19.6.  Não serão considerados os documentos enviados pelos Correios, por e-mail ou 
por quaisquer outras formas diferentes da única especifi cada neste Edital.
 2.19.7.  O candidato que -  dentro do período de inscrições  - deixar de declarar a con-
dição de jurado ou aquele que a declarar, mas não comprovar essa condição, conforme 
instruções dos  itens 2.10.3. até 2.19..4. e suas alíneas , deste Edital, não será conside-
rado jurado, para fi ns de uso no critério de desempate previsto neste Concurso Público.
 2.19.8.  O documento encaminhado terá validade somente para este Concurso Público 
e não será devolvido.
 2.19.9.  Os documentos encaminhados fora da forma e dos prazos estipulados  neste 
Edital  não serão conhecidos.
 2.19.10.  A  relação  prévia  de deferimento e de indeferimento de solicitações relativas à 
participação de candidatos com a condição de jurado  está prevista para 28.04.2020 . 
A relação será  publicada  no Ofi cial Diário Ofi cial do Município de Campinas (http://
www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial) e  disponibilizada , como subsídio, no site da 
Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), não podendo ser alegada qualquer espécie 
de desconhecimento.
 2.19.11.  O candidato que tenha tido indeferida a sua solicitação na condição de jurado 
poderá interpor recurso, conforme dispõe o  Capítulo XII  deste Edital.
 2.19.12.  O candidato que não interpuser recurso no prazo mencionado neste Edital 
será responsável pelas consequências advindas de sua omissão.
 2.19.13.  A  relação definitiva  de candidatos que tiveram deferidas ou indeferidas 
as solicitações relativas à participação com a condição de jurado,  tem previsão de 
08.05.2020  para sua  publicação  no Diário Ofi cial do Município de Campinas (www.
campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial) e  disponibilização , como subsídio, no site da Fun-
dação VUNESP (www.vunesp.com.br), não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento. Após  esta data  fi ca proibida qualquer inclusão ou exclusão relativa 
à participação com a condição de jurado.
 2.20. DO CANDIDATO QUE TENHA   NÃO   SEJA PORTADOR DE DEFICIÊN-
CIA MAS QUE NECESSITE CONDIÇÃO ESPECIAL PARA A REALIZAÇÃO 
DA(S) PROVA(S) 
 2.20.1.  O candidato que  não  se declarar defi ciente, mas que necessitar de condição 
especial para a realização da(s) prova(s) -  durante o período de inscrições  -deverá:
 a)  acessar o  link  próprio deste Concurso Público, no site da Fundação VUNESP 
(www.vunesp.com.br);

 b)  durante o preenchimento da fi cha de inscrição, no campo “Condição Especial”, 
especifi car os recursos/condições especiais de que necessita, seguindo as instruções 
ali indicadas.
 2.20.2.  Para o  envio  do laudo médico, o candidato -  durante o período de inscrições  
- deverá:
 a)  acessar o  link  próprio deste Concurso Público, no site da Fundação VUNESP 
(www.vunesp.com.br);
 b)  após o preenchimento da fi cha de inscrição, acessar a Área do Candidato, selecionar 
o  link  “Envio de Documentos” e realizar o envio do laudo médico, por meio digital 
 (upload) ;
 b1)  o laudo médico deverá ser enviado digitalizado, frente e verso, quando necessário, 
com tamanho de até 500 KB, por documento anexado, e em uma das seguintes exten-
sões: “pdf” ou “png” ou “jpg” ou “jpeg”.
 2.20.3.  O laudo médico encaminhado terá validade somente para este Concurso Pú-
blico e não será devolvido.
 2.20.4.  Não será(ão) avaliado(s) documento(s) ilegível(is) e/ou com rasura(s) ou 
proveniente(s) de arquivo corrompido.
 2.20.5.  Não serão considerados documentos contendo solicitação de condição especial 
enviados pelos Correios, por e-mail ou por quaisquer outras formas diferentes da única 
especifi cada neste Edital.
 2.20.6.  O candidato que não atender -  durante o período de inscrições  - ao estabele-
cido no  item 2.20.1. e suas alíneas e/ou no item 2.20.2. e suas alíneas , deste Edital, 
não terá a sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas, seja 
qual for o motivo alegado.
 2.20.7.  O atendimento às condições especiais pleiteadas para a realização da(s) 
prova(s) fi cará sujeito à análise da razoabilidade e viabilidade do solicitado.
 2.20.8.  Os documentos encaminhados fora da forma e dos prazos estipulados no  item 
2.20.1. e suas alíneas e/ou no item 2.20.2. e suas alíneas , deste Edital, não serão 
conhecidos.
 2.20.9.  A  relação prévia  de deferimento e de indeferimento de solicitações relativas 
à condição especial para a realização da(s) prova(s)  está prevista para 28.04.2020 . 
A relação será  publicada  no Diário Ofi cial do Município de Campinas (http://www.
campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial) e  disponibilizada , como subsídio, no site da Fun-
dação VUNESP (www.vunesp.com.br), não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento.
 2.20.10.  O candidato que tenha tido indeferida a sua solicitação de condição especial 
para a realização da(s) prova(s), poderá interpor recurso, conforme dispõe o  Capítulo 
XII  deste Edital.
 2.20.11.  O candidato que não interpuser recurso no prazo mencionado neste Edital 
será responsável pelas consequências advindas de sua omissão.
 2.20.12.  A  relação definitiva  de candidatos que tiveram deferidas ou indeferidas as 
solicitações relativas à condição especial para a realização da(s) prova(s),  tem previ-
são de 08.05.2020  para sua  publicação  no Diário Ofi cial do Município de Campinas 
(www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial) e  disponibilização , como subsídio, no site 
da Fundação VUNESP, (www.vunesp.com.br), não podendo ser alegada qualquer es-
pécie de desconhecimento. Após  esta data  fi ca proibida qualquer inclusão ou exclu-
são relativa à condição especial para a realização da(s) prova(s).
 2.21.  DO CANDIDATO QUE NECESSITE SOLICITAR INCLUSÃO DO NOME 
SOCIAL 
 2.21.1.  Os candidatos transexuais e travestis poderão requerer, neste Concurso Públi-
co, o uso de nome social.
 2.21.2.  O candidato transexual ou travesti  poderá solicitar  a inclusão e uso do nome 
social para tratamento, devendo,  durante o período de inscrições: 
 a)  informar, na fi cha de inscrição, a utilização do nome social;
 b)  preencher, total e corretamente o requerimento de inclusão e uso do nome social, 
conforme modelo constante no  Anexo III  deste Edital, disponível, exclusivamente, 
no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), na Área do Candidato, no link 
“Editais e Documentos”;
 c)  imprimir e assinar esse requerimento;
 d)  enviar esse requerimento nos termos do disposto no item  2.21.3.  deste Edital.
 2.21.3.  Para  envio  do requerimento de uso do nome social o candidato -  durante o 
período de inscrições -  deverá:
 a)  acessar o  link  próprio deste Concurso Público, no site da Fundação VUNESP 
(www.vunesp.com.br);
 b)  após o preenchimento da fi cha de inscrição, acessar a Área do Candidato, selecionar 
o  link  “Envio de Documentos” e realizar o envio do requerimento de uso do nome 
social, por meio digital ( upload );
 b1)  o requerimento de uso do nome social deverá ser enviado digitalizado, frente e 
verso, quando necessário, com tamanho de até 500 KB, por documento anexado, e em 
uma das seguintes extensões: “pdf” ou “png” ou “jpg” ou “jpeg”.
 2.21.4.  Não será(ão) avaliado(s) documento(s) ilegível(is) e/ou com rasura(s) ou 
proveniente(s) de arquivo corrompido.
 2.21.5.  Não será considerado o requerimento de uso do nome social enviado pelos 
Correios, por e-mail ou por quaisquer outras formas diferentes da única especifi cada 
neste Edital.
 2.21.6.  O candidato que não fi zer a solicitação de uso do nome social  durante o pe-
ríodo de inscrições  para que possa ser providenciado o atendimento, bem como em 
conformidade com o estabelecido nos  itens 2.21.2. e 2.21.3.  deste Edital, não terá o 
tratamento desejado, seja qual for o motivo alegado.
 2.21.7.  Quando das  publicações  dos resultados no Diário Ofi cial do Município de 
Campinas (http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial) e das  disponibilizações  no 
site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br) será considerado o nome civil.
 2.21.8.  O requerimento encaminhado terá validade somente para este Concurso Públi-
co e não será devolvido.
 2.21.9.  Os documentos encaminhados fora da forma e dos prazos estipulados neste 
 Capítulo  não serão conhecidos.
 2.21.10.  A  relação prévia  de deferimento e de indeferimento de solicitações relativas 
ao uso do nome social  está prevista para 28.04.2020 . A relação será  publicada  no 
Diário Ofi cial do Município de Campinas (http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi -
cial) e  disponibilizada , como subsídio, no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.
com.br), não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
 2.21.11.  O candidato que tenha tido indeferida a sua solicitação de uso de nome social, 
poderá interpor recurso, conforme dispõe o  Capítulo XII  deste Edital.
 2.21.12.  O candidato que não interpuser recurso no prazo mencionado neste Edital 
será responsável pelas consequências advindas de sua omissão.
 2.21.13.  A  relação definitiva  de candidatos que tiveram deferidas ou indeferidas as 
solicitações relativas ao uso do nome social  está prevista para 08.05.2020 . A relação 
será  publicada  no Diário Ofi cial do Município de Campinas (http://www.campinas.
sp.gov.br/diario-ofi cial) e  disponibilizada , como subsídio, no site da Fundação VU-
NESP (www.vunesp.com.br), não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhe-
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cimento. Após  esta data  fi ca proibida qualquer inclusão ou exclusão relativa ao uso 
de nome social.
 2.22.   INSTRUÇÕES GENÉRICAS RELATIVAS AO PERÍODO DE INSCRI-
ÇÕES 
 2.22.1.  Serão  retirados do site  da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br):
 a)  às  23h59min de 14.04.2020 (último dia do período de inscrições) : a fi cha de 
inscrição;
 b)  às  18 horas de 15 de abril de 2020 : o boleto bancário.
 2.22.2.  O descumprimento das instruções para inscrição pela internet implicará em 
não efetivação da inscrição.
 2.22.3.  A Fundação VUNESP e a Fundação Municipal para Educação Comunitária - 
FUMEC não se responsabilizam por solicitação(ções)/procedimento(s) realizado(s) 
pela internet que não for(em) recebida(s) por motivo de ordem técnica dos compu-
tadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem 
como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
 2.22.4.  As informações prestadas pelo requerente são de sua inteira responsabilidade, 
podendo a Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC e/ou a Funda-
ção VUNESP, utilizá-las em qualquer época, no amparo de seus direitos, não podendo 
ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
 2.22.5.  Informações inverídicas, mesmo que detectadas após a realização deste Cer-
tame, acarretarão a eliminação do candidato deste Concurso Público, importando em 
anulação da inscrição e dos demais atos praticados pelo candidato, sem prejuízo das 
ações criminais cabíveis.
 2.22.6.  A qualquer tempo poderão ser realizadas diligências relativas à situação decla-
rada pelo candidato no momento da solicitação de isenção de pagamento do corres-
pondente pagamento da taxa de inscrição e/ou no momento da inscrição.

 III - Da Candidata Lactante 

 Em caso de  necessidade de amamentação  durante a realização da(s) prova(s), a 
candidata lactante deverá levar um acompanhante, maior de idade, devidamente do-
cumentado, que fi cará em local reservado para tal fi nalidade e que será responsável 
pela criança.
 3.1.1.  O acompanhante adulto fi cará em sala reservada e será o responsável pela guar-
da da criança. Este estará submetido a todas as normas constantes deste Edital, bem 
como no tocante à apresentação de documento ofi cial e original de identifi cação e ao 
uso de equipamentos eletrônicos.
 3.2.  A candidata que não levar o acompanhante adulto não poderá permanecer com a 
criança no local de realização da(s) prova(s).
 3.2.1.  A Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC e a Fundação 
VUNESP não disponibilizarão, em hipótese alguma, acompanhante para a guarda da 
criança.

 A candidata lactante deverá -  no momento da realização da inscrição  - solicitar a 
necessidade de amamentação durante a realização da(s) prova(s).

 No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por uma fi scal, sem a 
presença do responsável pela criança e sem o material de prova.

 Não haverá compensação do tempo de amamentação ao período de duração da(s) 
prova(s) dessa candidata.

 Excetuada a situação prevista  neste Capítulo , não será permitida a permanência de 
criança ou de adulto de qualquer idade nas dependências do local de realização da(s) 
prova(s), podendo ocasionar inclusive a não participação do candidato neste Concurso 
Público.

 IV - DA ISENÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 Amparado pela Lei Municipal nº 13.550/09 (doador de sangue), poderá o candidato 
solicitar isenção do correspondente pagamento da taxa de inscrição, obedecendo aos 
procedimentos descritos nos itens  4.3. até 4.5.  desde Edital.

 Com amparo na citada Lei Municipal, será isento do pagamento da taxa de inscrição 
em concursos públicos o doador que comprove ter doado sangue em órgãos ofi ciais ou 
entidades credenciadas pela União, Estado ou Município, hemocentros e nos bancos 
de sangue dos hospitais, pelo menos 3 (três) vezes nos últimos 18 (dezoito) meses, 
tomando-se como base a data de encerramento das inscrições.

 O candidato que estiver amparado pela Lei Municipal nº 13.550/09, poderá requerer - 
 das   10 horas às 23h59min de 13.03.2020 e das 10 horas às 23h59min de 16.03.2020 
-  a isenção da taxa de inscrição deste Concurso Público, desde que comprove os requi-
sitos exigidos neste  Capítulo. 

 A isenção relativa ao  item 4.1.  deste Edital fi ca condicionada ao  envio - no ato da ins-
crição -  de documento(s), em papel timbrado, expedido(s) pela entidade responsável 
por fazer a coleta de sangue, contendo o nome do doador, a identifi cação da entidade 
coletora, as datas em que foram feitas as doações de sangue, o nome legível e assina-
tura do responsável e a data da emissão do(s) documento(s).

 Para o  envio  do(s) documento(s) mencionado(s) no  item 4.4.  deste Edital,o candidato 
-  até às 23h59min de 16.03.2020 -  deverá:
 a)  acessar o  link  próprio deste Concurso Público, no site da Fundação VUNESP 
(www.vunesp.com.br);
 b)  após o preenchimento de solicitação de isenção do pagamento do valor da taxa de 
inscrição, acessar a Área do Candidato, selecionar o  link  “Envio de Documentos” e 
realizar o envio do(s) documento(s) por meio digital ( upload );
 b1)  o(s) documento(s) deverá(rão) ser enviado(s) digitalizado(s), frente e verso, quan-
do necessário, com tamanho de até 500 KB, por documento anexado, e em uma das 
seguintes extensões: “pdf” ou “png” ou “jpg” ou “jpeg”.
 4.6.  Não serão avaliado(s) documento(s) ilegível(veis) e/ou com rasura(s) ou prove-
niente de arquivo corrompido.
 4.7.  O candidato terá  até às 23h59min de 16.03.2010  para anexar o(s) documento(s) 
comprobatório(s) do(s) requisito(s) exigido(s) nos  itens 4.1. e 4.4.  deste Edital.
 4.7.1.  Não será(rão) considerado(s) o(s) documento(s) enviado(s) pelos Correios, por 
e-mail ou por quaisquer outras formas diferentes da única especifi cada neste Edital.
 4.8.  O candidato deverá -  a partir das 10 horas de  31.03  .2020 -  consultar o Diário 
Ofi cial do Município de Campinas (www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial) e/ouaces-
sar o site da VUNESP (www.vunesp.com.br) e verifi car o resultado da solicitação 
pleiteada na Área do Candidato, no  link  “Editais e Documentos”.
 4.8.1.  Caso o pedido de isenção seja indeferido o candidato poderá protocolar recurso 
contra o indeferimento, conforme dispõe o  Capítulo XII  deste Edital.
 4.8.2.  A  partir das 10 horas de 08.04.2020 , o candidato deverá consultar o Diário 

Ofi cial do Município de Campinas e/ou acessar o site da VUNESP (www.vunesp.
com.br) e verifi car o resultado do recurso interposto na Área do Candidato, no  link  
“Editais e Documentos”.

 A declaração falsa de dados para fi ns de obtenção de isenção do correspondente pa-
gamento do valor da taxa de inscrição determinará o cancelamento da inscrição e a 
anulação de todos os atos dela decorrentes, bem como exclusão do candidato deste 
Concurso Público em qualquer época, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis 
pelo teor das afi rmativas assegurado o contraditório e a ampla defesa.

 O candidato que tiver a solicitação de isenção deferida estará automaticamente inscri-
to, não havendo necessidade de qualquer outro procedimento.

 O candidato que tiver a solicitação de isenção indeferida e/ou recurso indeferido, e 
queira participar deste Concurso Público, deverá acessar novamente a “Área do Can-
didato”, no site da VUNESP (www.vunesp.com.br), imprimir o boleto bancário e pa-
gar o valor da taxa de inscrição pleno, até a data do vencimento do boleto.

O candidato que não proceder ao recolhimento do valor da taxa não terá sua inscrição 
efetivada.

 Todas as informações prestadas na solicitação de isenção do pagamento da taxa de 
inscrição, assim como nas declarações fi rmadas são de inteira responsabilidade do 
candidato, assim como a idoneidade dos documentos entregues, tornando-se nulos to-
dos os atos deles decorrentes, além de sujeitar-se o candidato às penalidades previstas 
em lei em caso de constatação de irregularidade.

 Os pedidos de isenção do pagamento do valor da inscrição serão analisados e deferi-
dos ou indeferidos pela Fundação VUNESP.

 V - DA PARTICIPAÇÃO/INSCRIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 Em cumprimento à legislação vigente, serão reservadas -  por cargo  - 5% (cinco por 
cento) das vagas existentes para pessoas com defi ciência, de acordo com a legislação 
pertinente.

 De acordo com o parágrafo único, do artigo 29, da Lei Municipal nº 14.306, de 3 de 
julho de 2012, para cálculo do número de vagas serão desprezadas as frações inferio-
res a 0,5 (cinco décimos) e arredondadas para a unidade superior as frações iguais ou 
superiores a 0,5 (cinco décimos).

 No caso de o número de vagas previstas não alcançar o percentual exigido, conforme 
disposto pela legislação pertinente, não haverá a reserva de vagas. No entanto, no 
caso de surgimento de mais vagas no período de vigência deste Concurso Público, os 
candidatos com defi ciência, e que indicaram essa condição no momento da inscrição 
neste Concurso, poderão ser convocados conforme estabelece a legislação e o que 
dispõe o presente Edital.

 Inexistindo candidatos portadores de defi ciência habilitados neste Concurso, as vagas 
serão preenchidas pelos demais candidatos.

O candidato  -  antes de se inscrever  -  deverá verifi car se as atribuições do respectivo 
cargo, especifi cadas no  Anexo I  deste Edital são compatíveis com a(s) defi ciência(s) 
de que é portador.

O candidato com defi ciência -  quando da inscrição  -  deverá observar o procedimento 
a ser cumprido conforme descrito  neste Capítulo , bem como  no Capítulo II , ambos 
deste Edital.

 O candidato que se julgar amparado pelo disposto no artigo 37, inciso VIII, da Cons-
tituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/1989, regulamentada pelo Decreto Federal nº 
3.298/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 9.508/2018 e suas alterações e pela Lei 
Municipal nº 14.306, de 3 de julho de 2012, concorrerá/participará -  sob sua inteira 
responsabilidade -  à(s) vaga(s) que vier(em) a ser reservada(s) a candidatos com defi -
ciência e das que vierem a existir dentro do prazo de validade deste Concurso Público.

 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 
Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, na Lei Estadual nº 16.769/2018, na 
Lei Federal nº 12.764/2012 e no Decreto Federal nº 8.368/2014.
 5.9.  Não serão considerados como defi ciência os distúrbios passíveis de correção.
 5.10.  As pessoas com defi ciência, resguardadas as condições especiais previstas no 
Decreto Federal nº 9.508/2018, participarão do Concurso 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 apli-
cação da(s) prova(s), e à nota mínima exigida para aprovação.

 Para  concorrer/participar como pessoa com deficiência , o candidato,  na ficha de 
inscrição e  durante o período de inscrições -  deverá:

 especifi car o tipo de defi ciência(s) que possui, observado o disposto no artigo 4º do 
Decreto Federal nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 9.508/2018 e suas 
alterações e no Decreto nº 5.296/2004;

 informar que deseja participar/concorrer como pessoa com defi ciência;

 declarar que possui condições para o pleno exercício de todas as atribuições do res-
pectivo cargo, bem como deverá declarar conhecer a legislação citada neste  Capítulo , 
deste Edital;

 declarar estar ciente das atribuições e das competências comportamentais exigidas 
para o respectivo cargo pretendido e que, no caso de vir a exercê-lo, estará sujeito à 
avaliação pelo desempenho desses quesitos durante o estágio probatório;

 enviar:
 e.1.  laudo médico expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do início das 
inscrições deste Concurso, atestando a espécie e o grau ou nível de defi ciência, com 
expressa referência ao código correspondente da Classifi cação Internacional de Doen-
ças - CID, bem como a provável causa da defi ciência. O laudo médico deverá conter: 
nome completo do candidato, número do documento de identidade (RG), número do 
CPF, a assinatura e o CRM do profi ssional responsável pela emissão do laudo. 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;
 e.2.  solicitação de tempo adicional e/ou tratamento diferenciado para realização da(s) 
prova(s) e ou prova especial, especifi cando as condições técnicas e/ou prova especial 
que necessitará e/ou tempo adicional, devendo, obrigatoriamente, constar, do laudo 
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médico, toda(s) essa(s) necessidade(s). O tempo adicional não ultrapassará 60 (ses-
senta) minutos.
 5.11.1.  O tempo diferenciado de que trata a  alínea “e.2.”, do item 5.10.,  deste Edital, 
deverá ter justifi cativa acompanhada de parecer emitido por especialista na área da 
defi ciência do candidato,
 5.12.  O  candidato com deficiência  deverá, obrigatoriamente, solicitar - na fi cha de 
inscrição - a necessidade de confecção de prova especial ou a necessidade de leitura 
de sua(s) prova(s), inclusive de tempo adicional para sua realização, este último, de 
acordo com a  alínea “e.2.”, do item 5.11.,  deste Edital.
 5.12.1.  Aos  deficientes visuais :
 a)  ao  candidato deficiente visual (cego) : serão oferecidas provas no sistema brai-
le, desde que solicitadas dentro do período de inscrições. Suas respostas deverão ser 
transcritas em braile e para a folha de respostas por um fi scal designado para tal fi -
nalidade.
 a1)  o referido candidato deverá levar para esse fi m, no dia da aplicação da prova obje-
tiva, reglete e punção, podendo utilizar-se de soroban.
 b)  ao  candidato com baixa visão : serão oferecidas provas ampliadas, desde que so-
licitadas dentro do período de inscrições. A(s) prova(s) será(ão) confeccionada(s) no 
tamanho de fonte informado na fi cha de inscrição (poderá ser 16, 20, 24 ou 28).
 b1)  o candidato que não indicar o tamanho da fonte da prova ampliada terá sua prova 
confeccionada com fonte 24.
 c)  ao  candidato com deficiência visual (cego ou com baixa visão) : serão oferecidos 
computador/notebook, com o software NVDA disponível para uso durante a realiza-
ção de sua(s) prova(s), desde que solicitados dentro do período de inscrições.
 c1)  na hipótese de serem verifi cados problemas técnicos no computador e/ou software 
mencionados na  alínea “c”, do item 5.12.1.,  deste Edital, será disponibilizado ao 
candidato fi scal ledor para leitura de sua(s) prova(s).
 5.12.2.  O  candidato com deficiência auditiva : deverá, obrigatoriamente, solicitar - 
na fi cha de inscrição - se necessitará de:
 a)  intérprete de LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais;
 b)  autorização para utilização de aparelho auditivo. Neste caso, deverá constar, ex-
pressamente, a utilização de uso de aparelho auditivo no parecer do médico especia-
lista, bem como informado na fi cha de inscrição.
 5.12.3.  O  candidato com deficiência física  deverá, obrigatoriamente, solicitar - na 
fi cha de inscrição - se necessitará de:
 a)  mobiliário adaptado;
 b)  auxílio no manuseio da(s) prova(s) e transcrição de respostas.
 5.13.  Para  envio  da documentação referida nos  itens 5.11 até 5.12.3. e suas alíneas, 
 deste Edital, o candidato -  durante o período de inscrições  - deverá:
 a)  acessar o  link  próprio deste Concurso Público, no site da Fundação VUNESP 
(www.vunesp.com.br);
 b)  após o preenchimento da fi cha de inscrição, acessar a Área do Candidato, selecionar 
o  link  “Envio de Documentos” no campo próprio de “Requerimento para Inscrição 
como Defi ciente” e realizar o envio do laudo médico, por meio digital  (upload) ;
 b1)  o laudo médico deverá ser enviado digitalizado, frente e verso, quando necessário, 
com tamanho de até 500 KB, por documento anexado, e em uma das seguintes exten-
sões: “pdf” ou “png” ou “jpg” ou “jpeg”.
 5.13.1.  Não será(ão) avaliado(s) documento(s) ilegível(is) e/ou com rasura(s) ou 
proveniente(s) de arquivo corrompido.
 5.13.2.  Não serão considerados os documentos enviados pelos Correios, por e-mail ou 
por quaisquer outras formas diferentes da única especifi cada neste Edital.

 O candidato que não fi zer as solicitações de prova(s) e condições especiais na fi cha de 
inscrição e/ou que não enviar os correspondentes documentos exigidos neste  Capítulo  
-  durante o período de inscrições  - não terá a(s) prova(s) e/ou as condições especiais 
providenciadas, seja qual for o motivo alegado.

 O atendimento às condições especiais solicitadas fi cará sujeito à análise da razoabili-
dade e da viabilidade do pedido.

 O candidato que -  no período de inscrições -  não declarar ser defi ciente ou aquele 
que se declarar, mas não atender aos dispositivos mencionados nos  itens 5.11. até 
5.13.  deste Edital,não será considerado candidato com defi ciência, para fi ns deste 
Concurso Público, e/ou não terá a(s) prova(s) especial(is) preparada(s) e/ou a condi-
ção específi ca para realização da(s) prova(s) atendida.

 O candidato com defi ciência que não realizar a inscrição conforme disposto  neste 
Capítulo, não poderá interpor recurso em favor de sua condição, seja qual for o motivo 
alegado.
 5.18.  A relação prévia de deferimentos e indeferimentos relativos à solicitação para 
participar/concorrer como pessoa com defi ciência, e/ou à solicitação de prova especial 
e/ou à solicitação de condição especial  está prevista para 28.04.2020.  A relação será 
 publicad a no Diário Ofi cial do Município de Campinas (http://www.campinas.sp.gov.
br/diario-ofi cial) e  disponibilizada , como subsídio, no site da Fundação VUNESP 
(www.vunesp.com.br), não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimen-
to.
 5.18.1.  O candidato que tenha tido indeferida a sua solicitação de inscrição para par-
ticipar/concorrer como pessoa com defi ciência, e/ou a solicitação de prova especial 
e/ou a solicitação de condição especial, poderá interpor recurso, conforme dispõe o 
 Capítulo XII  deste Edital.
 5.18.2.  O candidato que não interpuser recurso no prazo mencionado neste Edital será 
responsável pelas consequências advindas de sua omissão.
 5.18.3.  A relação defi nitiva de candidatos que tiveram deferidas ou indeferidas a so-
licitação de inscrição para participar/concorrer como pessoa com defi ciência e/ou a 
solicitação de prova especial e/ou a solicitação de condição especial  tem previsão de 
08.05.2020  para sua  publicação  no Diário Ofi cial de Ofi cial do Município de Cam-
pinas (http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial) e  disponibilização , como subsí-
dio, no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), não podendo ser alegada 
qualquer espécie de desconhecimento. Após  esta data  fi ca proibida qualquer inclusão 
ou exclusão de candidato da Lista Especial - Pessoas com Defi ciência.
 5.19.  O candidato participante/concorrente como pessoa com defi ciência, se classifi -
cado, terá seu nome publicado na listagem de Classifi cação Final, juntamente com os 
nomes dos demais candidatos, observada a reserva de vaga específi ca para pessoas 
com defi ciência, conforme determina o Decreto Federal nº 9.508/2018.
 5.20.  O candidato participante/concorrente como pessoa com defi ciência aprovado 
neste Concurso será convocado, logo após a homologação dos resultados deste Con-
curso, à avaliação a ser realizada pela Junta Médica Ofi cial da Prefeitura Municipal 
de Campinas, conforme dispõe o artigo 14, inciso II, do Decreto Municipal nº 17.962, 
de 13 de maio de 2013.
 5.21.1.  Caberá à Junta Médica emitir parecer terminativo sobre a condição de exis-
tência 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 Supe-
rior Tribunal de Justiça - STJ, na Lei Estadual nº 16.769/2018 e no Decreto Federal nº 
8.368/2014, observadas as seguintes disposições:
 5.21.1.1.  Para a avaliação, o candidato participante/concorrente como pessoa com de-
fi 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 refe-
rência ao código correspondente da Classifi 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 declarada. 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.
 5.21.1.2.  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 
5.20.  deste Edital. Caso o candidato não compareça, fi cará classifi cado apenas na lis-
tagem geral de aprovados.

 Será eliminado da lista especial - pessoas com defi ciência aquele candidato cuja defi -
ciência assinalada na fi cha 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 Supe-
rior Tribunal de Justiça - STJ, na Lei Estadual nº 16.769/2018 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.

 O candidato será eliminado deste Certame, na hipótese de não ter sido classifi cado 
conforme o estabelecido neste Edital.

 O laudo médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público.

 A Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC exime-se de despesas 
com viagens e estada dos candidatos convocados para a avaliação de que trata o  item 
5.20.  deste Edital.
 5.21.1.7.  A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste  Ca-
pítulo , implicará a perda do direito à nomeação para as vagas para as pessoas com 
defi ciência.

 Será exonerado o candidato com defi ciência que,  no decorrer do estágio probatório , 
tiver verifi cada a incompatibilidade de sua defi ciência com as atribuições e/ou com as 
competências comportamentais do respectivo cargo.

 Após a investidura do candidato no respectivo 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.
 5.24.  A defi ciência também não poderá ser qualifi cada como motivo do não desempe-
nho das atribuições e das competências comportamentais requeridas para o respectivo 
cargo.

 VI - DA PARTICIPAÇÃO/INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS NEGROS 

 Ficam reservadas -  por cargo  - aos negros 20% (vinte por cento) das vagas ofereci-
das neste Concurso, em cumprimento ao disposto na Lei Complementar Municipal nº 
250/2019, que determina, em seu § 2º: “ A reserva de vagas será aplicada sempre que 
o número de vagas oferecido no concurso público ou no processo seletivo for igual ou 
superior a 3 (três) por cargo ou emprego público .”

 Ainda em cumprimento ao § 3º da mesma Lei: “ Na hipótese de quantitativo fracio-
nado para o número de vagas reservadas a candidatos negros, esse quantitativo será 
aumentado para o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou 
maior que 0,5 (cinco décimos), ou diminuído para o número inteiro imediatamente 
inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos) .”

 No caso de o número de vagas previstas não alcançar o percentual exigido, conforme 
disposto pela legislação pertinente, não haverá a reserva de vagas. No entanto, no 
caso de surgimento de mais vagas no período de vigência deste Concurso Público, 
os candidatos negros, e que indicaram essa condição no momento da inscrição deste 
Concurso, poderão ser convocados conforme estabelece a legislação e o que dispõe 
o presente Edital.

 Em atendimento ao disposto no § 1º, da Lei Complementar Municipal nº 250/2019, 
consideram-se negros as pessoas pretas ou pardas de acordo com o quesito cor ou raça 
utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística - IBGE.

 Ainda, em atendimento ao artigo 2º, da mesma Lei, “ Poderão concorrer às vagas re-
servadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato 
da inscrição no concurso público ou no processo seletivo, conforme o quesito cor ou 
raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística - IBGE.” 

O candidato  -  antes de se inscrever  -  deverá verifi car todas as disposições relativas à 
participação/concorrência, como negro, neste Concurso. As disposições constam deste 
 Capítulo. 

O candidato negro -  quando da inscrição  -  deverá observar o procedimento a ser 
cumprido conforme descrito  neste Capítulo , bem como  no Capítulo II,  ambos deste 
Edital.

 O candidato que se julgar amparado pelo disposto na Lei Complementar Municipal 
nº 250/2019, concorrerá/participará -  sob sua inteira responsabilidade -  à(s) vaga(s) 
reservada(s) e as que vier(em) a ser reservada(s) a candidatos negros e das que vierem 
a existir dentro do prazo de validade deste Concurso Público.

 Os candidatos negros participarão deste Certame em igualdade de condições com os 
demais candidatos, no que tange ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de 
aprovação, ao horário e ao local de aplicação da(s) prova(s) e à nota mínima exigida 
para todos os demais candidatos.

 Para  concorrer/participar como negro , o candidato deverá  - durante o período 
de inscrições -  especifi car, na fi cha de inscrição, que é negro, bem como preencher, 
assinar e enviar a autodeclaração constante do  Anexo IV  deste Edital, na forma e no 
prazo estabelecidos no  item 6.10.  deste Edital.

 Para  envio  da documentação referida no  item 6.9.  deste Edital, o candidato -  durante 
o período de inscrições  - deverá:
 a)  acessar o  link  próprio deste Concurso Público, no site da Fundação VUNESP 
(www.vunesp.com.br);
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 b)  após o preenchimento da fi cha de inscrição, acessar a Área do Candidato, selecionar 
o  link  “Envio de Documentos” no campo próprio de “Requerimento para Inscrição 
como Negro” e realizar o envio da autodeclaração, por meio digital  (upload) ;
 b1)  a autodeclaração deverá ser enviada digitalizada, frente e verso, quando necessá-
rio, com tamanho de até 500 KB, por documento anexado, e em uma das seguintes 
extensões: “pdf” ou “png” ou “jpg” ou “jpeg”.
 6.10.1.  Não será(ão) avaliado(s) documento(s) ilegível(is) e/ou com rasura(s) ou 
proveniente(s) de arquivo corrompido.
 6.10.2.  Não serão considerados os documentos enviados pelos Correios, por e-mail ou 
por quaisquer outras formas diferentes da única especifi cada neste Edital.
 6.10.3.  O candidato que não fi zer -  durante o período de inscrições  - a opção pela 
participação/concorrência, neste Concurso, como negro, ou aquele que a fi zer mas 
deixar de enviar a autodeclaração conforme estabelece o  item 6.10.  deste Edital, não 
participará/concorrerá como tal, ou seja, não participará/concorrerá na lista especial 
- negros.
 6.10.4.  A relação prévia de deferimentos e indeferimentos relativos à solicitação para 
participar/concorrer como negro  está prevista para 28.04.2020.  A relação será  pu-
blicad a no Diário Ofi cial do Município de Campinas (http://www.campinas.sp.gov.
br/diario-ofi cial) e  disponibilizada , como subsídio, no site da Fundação VUNESP 
(www.vunesp.com.br), não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimen-
to.
 6.10.4.1.  O candidato que tenha tido indeferida a sua solicitação de inscrição para 
participar/concorrer como negro poderá interpor recurso, conforme dispõe o  Capítulo 
XII  deste Edital.
 6.10.4.2.  O candidato que não interpuser recurso no prazo mencionado neste Edital 
será responsável pelas consequências advindas de sua omissão.
 6.10.5.  A relação defi nitiva de candidatos que tiveram deferidas ou indeferidas a solici-
tação de inscrição para participar/concorrer como negro  tem previsão de 08.05.2020 
 para sua  publicação  no Diário Ofi cial de Ofi cial do Município de Campinas (http://
www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial) e  disponibilização , como subsídio, no site da 
Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), não podendo ser alegada qualquer espécie 
de desconhecimento. Após  esta data  fi ca proibida qualquer inclusão ou exclusão de 
candidato da Lista Especial - Candidatos Negros.

 O candidato negro, se classifi cado, fi gurará da Lista de Classifi cação Especial - Can-
didatos Negros além de fi gurar na Lista de Classifi cação Geral.

 Em atendimento aos dispositivos da Lei Complementar Municipal nº 250/2019, o 
 procedimento de heteroidentificação  será realizado pela Fundação Municipal de 
Educação Comunitária - FUMEC  quando da convocação para a posse  obedecendo 
aos seguintes dispositivos:

 O candidato aprovado neste Concurso que se autodeclarou negro (preto ou pardo), 
será convocado para avaliação presencial perante Comissão Específi ca para a confi r-
mação da veracidade da autodeclaração. Essa Comissão será constituída de 5 (cinco) 
servidores efetivos, sendo 2 (dois) servidores do órgão de gestão de pessoal e 3 (três) 
servidores do órgão responsável pela promoção da política pública de igualdade racial 
ou indicados e avalizados por este, sendo que cada membro terá um suplente, que 
suprirá automaticamente a falta ou impedimento do respectivo titular.

 A referida Comissão deverá ser composta de, pelo menos, 3 (três) servidores pretos ou 
pardos, conforme o quesito cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografi a 
e Estatística - IBGE.

 A referida Comissão utilizará exclusivamente o critério fenotípico para a aferição da 
condição declarada pelo candidato no momento da inscrição.

 O procedimento de heteroidentifi cação presencial será registrado de forma eletrônica 
por meio de foto e/ou fi lmagem, sendo que o registro poderá ser utilizado na análise 
de eventuais recursos interpostos pelos candidatos.

 O candidato aprovado cuja autodeclaração não for confi rmada no procedimento de 
heteroidentifi cação pela citada Comissão, poderá interpor recurso, no prazo de 2 (dois) 
dias corridos subsequentes à data de publicação ofi cial do resultado, à Comissão Revi-
sora criada para este fi m, conforme regras estipuladas no Edital do Concurso.

 O Candidato deverá protocolar presencialmente na FUMEC, das 08:00 às 17:00 de 
segunda-feira à sexta-feira, exceto em feriados e pontos facultativos (Rua Antonio 
Cesarino, nº 985, Centro, Campinas/SP, CEP: 13015-000) o recurso endereçado à Co-
missão Revisora.

 A Comissão Revisora será composta de outros 5 (cinco) servidores efetivos, observa-
da a forma de composição prevista no  item 6.11.2.  deste Edital.

 O parecer da Comissão Revisora será  publicado  no Diário Ofi cial do Município 
de Campinas (http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial) e  disponibilizado , como 
subsídio, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar do término da análise dos recursos interpostos.

 Não haverá recurso contra a decisão da Comissão Revisora.

 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado deste 
Concurso, independentemente de sua classifi cação, e, caso tenha sido nomeado, terá a 
sua nomeação anulada, sendo-lhe assegurado, nessa última hipótese, o contraditório e 
a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

 O candidato negro aprovado que não tiver feito -  no momento da inscrição  - a opção 
pela reserva de vaga(s) ou aquele que realizou a opção mas deixou de encaminhar a 
autodeclaração conforme determina o  item 6.10.  deste Edital, não será computado 
para efeito do preenchimento da(s) vaga(s) reservada(s).

 Em caso de falta ou desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a 
vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classifi cado.

 Na hipótese de não haver número sufi ciente de candidatos negros aprovados para 
ocupar a(s) vaga(s) reservada(s), a(s) vaga(s) remanescente(s) será(rão) revertida(s) 
para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, 
observada a ordem de classifi cação.
 VII - DAS PROVAS 

 Este Concurso Público será composto:

 de prova objetiva - de caráter eliminatório e classifi catório - para cada um dos cargos 
em concurso;

 de prova de títulos - de caráter eminentemente classifi catório - para o cargo de  Pro-
fessor de Educação Básica II - Educação de Jovens e Adultos  e que será realizada 
conforme disposto no  Capítulo X  deste Edital.

 As provas objetivas -  para cada um dos cargos em concurso  - respeitará à seguinte 
composição e pesos:

 para o cargo de  Agente Administrativo: 

 A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e propor-
cionalidade, que consideram a relação entre o número de vagas total e o número de 
vaga(s) reservada(s) a candidatos negros e a candidatos com defi ciência.

 O candidato negro aprovado que também se enquadre como pessoa com defi ciência 
poderá concorrer concomitantemente à(s) vaga(s) reservada(s) a negros, constará das 
duas listas especiais (a lista de negros e a lista de pessoas com defi ciência), devendo 
ser chamado a ocupar a primeira vaga reservada que surgir.

 Será eliminado deste Concurso o candidato que:

 não comparecer ao procedimento de heteroidentifi cação na data, horário e local es-
tabelecidos;

 não tiver a autodeclaração confi rmada, ainda que tenha obtido nota sufi ciente para a 
aprovação na(s) vaga(s) reservada(s) à ampla concorrência e independentemente de 
alegação de boa-fé.

 6.17.  O disposto no  item 6.16.  deste Edital não se aplica ao candidato que concorrer 
concomitantemente à(s) vaga(s) reservada(s) à(s) pessoa(s) com defi ciência, fi gurando 
somente nessa listagem (a lista especial - pessoas com defi ciência).

7.1.1. para o cargo de Agente Administrativo:

CARGO PROVAS
Nº DE QUES-

TÕES
PESO

QUANTIDADE 
MÁXIMA DE 

PONTOS
DURAÇÃO

AGENTE 
ADMINIS-
TRATIVO
(50 QUES-

TÕES)

CONHECIMENTOS 
GERAIS:

--- --- ---

3 HORAS

- LÍNGUA PORTUGUESA 15 2 30,00

- MATEMÁTICA 10 1 10,00

- LEGISLAÇÃO 5 1 5,00

CONHECIMENTOS ESPE-
CÍFICOS:

---

- CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

20 2 40,00

85,00

7.1.2 para o cargo de Administrador:

CARGO PROVAS Nº DE QUES-
TÕES PESOS

QUANTIDADE 
MÁXIMA DE 

PONTOS
DURAÇÃO

ADMINIS-
TRADOR
(60 QUES-

TÕES)

CONHECIMENTOS 
GERAIS: --- --- ---

3 HORAS E 
30 MINU-

TOS

- LÍNGUA PORTUGUESA 15 2 30,00

- MATEMÁTICA 10 1 10,00

- LEGISLAÇÃO 5 1 5,00

CONHECIMENTOS ESPE-
CÍFICOS: --- --- ---

- CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 30 2 60,00

105,00

7.1.3 para o cargo de Professor de Educação Básica II - Educação de Jovens e 
Adultos:

CARGO PROVAS
Nº DE QUES-

TÕES
PESO

QUANTIDADE 
MÁXIMA DE 

PONTOS
DURAÇÃO

PROFES-
SOR DE 

EDUCAÇÃO 
BÁSICA II - 
EDUCAÇÃO 
DE JOVENS 
E ADULTOS

(60 QUES-
TÕES)

CONHECIMENTOS 
GERAIS:

--- --- ---

3 HORAS E 
30 MINU-

TOS

- LÍNGUA PORTUGUESA 15 2 30,00

- MATEMÁTICA 15 1 15,00

CONHECIMENTOS ESPE-
CÍFICOS:

--- --- ---

- CONHECIMENTOS 
PEDAGÓGICOS E LEGIS-

LAÇÃO
30 2 60,00

105,00

 7.3.  A  prova objetiva  visa avaliar o grau de conhecimento geral do candidato, bem 
como a capacidade de análise, entendimento e interpretação de informações, habilida-
de de trabalhar com estrutura lógica das relações, capacidade dedutiva e conhecimen-
tos técnicos específi cos do respectivo cargo.
 7.4.  A prova objetiva será elaborada de acordo com o conteúdo programático estabe-
lecido no  Anexo V  deste Edital e composta de questões de múltipla escolha, com 5 
alternativas cada, sendo apenas uma alternativa a correta.
 7.5.  A  prova de títulos  será realizada na forma disposta no  Capítulo X  deste Edital.
 7.5.1.  A prova de títulos visa valorizar a formação acadêmica do candidato.

 VIII - DA REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S) 
 8.1.  A(s) prova(s) será(rão) aplicada(s) na cidade de Campinas/SP.
 8.1.1.  Caso haja impossibilidade de aplicação da(s) prova(s) na cidade de Campinas/
SP, por qualquer que seja o motivo, a Fundação VUNESP poderá aplicá-la(s) em mu-
nicípios vizinhos, não assumindo qualquer tipo de responsabilidade quanto às eventu-
ais despesas dos candidatos.
 8.2.  A convocação para a realização da(s) prova(s) deverá ser acompanhada pelo can-
didato por meio de Edital de Convocação a ser  publicado  no Diário Ofi cial do Muni-
cípio de Campinas (http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial) e  disponibilizado , 
como subsídio, no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), não podendo ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento.
 8.2.1.  O candidato poderá, ainda:
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 a)  consultar o site www.vunesp.com.br; ou
 b)  contatar o Disque VUNESP.
 8.2.2.  O candidato somente poderá realizar a(s) prova(s) na data, horário, turma, sala e 
local constantes do Edital de Convocação, não podendo ser alegada qualquer espécie 
de desconhecimento.

 O candidato deverá comparecer ao local designado para a(s) prova(s), constante do 
Edital de Convocação, com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do horário 
previsto para seu início, munido de:
 a)  caneta de tinta preta;
 b)  original  de  um  dos seguintes documentos de identifi cação: Cédula de Identidade 
(RG), ou Registro de Identifi cação Civil (RIC), ou Carteira de Órgão ou Conselho 
de Classe, ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), ou Certifi cado de 
Alistamento Militar, ou Carteira Nacional de Habilitação expedida nos termos da Lei 
Federal nº 9.503/97, ou Passaporte, ou Carteiras de Identidade expedidas pelas Forças 
Armadas, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, ou Registro Nacional 
de Estrangeiro - RNE;
 c)  comprovante/boleto bancário ( somente  se o nome do candidato não constar do 
banco de inscritos deste Concurso).
 8.3.1.  Somente será admitido na sala ou local de prova(s) o candidato que apresentar 
 um  dos documentos discriminados na  alínea “b”, do item 8.3.,  deste Edital, desde 
que permita, com clareza, a sua identifi cação.
 8.3.2.  O candidato que não apresentar documento, conforme disposto na  alínea “b”, 
do item 3.,  deste Edital, a não fará a(s) prova(s), sendo considerado ausente e elimi-
nado deste Concurso Público.
 8.3.3.  Não será aceito - para efeito de identifi cação, no dia da(s) prova(s) - protocolos, 
cópia dos documentos citados na  alínea “b”, do item 8.3.,  deste Edital, ainda que 
autenticada, boletim de ocorrência ou quaisquer outros documentos não constantes 
deste Edital, inclusive carteira funcional de ordem pública ou privada e/ou documen-
tos digitais.

 Não será admitido na sala ou no local de prova(s) o candidato que se apresentar após 
o horário estabelecido para o seu início.

 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justifi car o atraso 
ou a ausência do candidato, nem aplicação de prova(s) fora do local, sala, turma, data 
e horário preestabelecido.

 O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova(s) sem o acompanha-
mento de um fi scal.

 O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a sala 
de coordenação no local em que estiver prestando a(s) prova(s).

 Não haverá prorrogação do tempo previsto para a realização da(s) prova(s) em virtude 
de afastamento, por qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova(s).

 São de responsabilidade do candidato, inclusive no que diz respeito aos seus dados 
pessoais, a verifi cação e a conferência do material entregue pela Fundação VUNESP, 
para a realização da(s) prova(s).

 Durante a(s) prova(s), não serão permitidas quaisquer espécies de consulta a códigos, 
livros, manuais, impressos, anotações e/ou outro tipo de pesquisa, utilização de outro 
material não fornecido pela Fundação VUNESP, utilização de protetor auricular, de 
boné, de gorro, de chapéu, de óculos de sol, de relógio (de qualquer tipo), de máquina 
calculadora, de telefone celular ou de qualquer equipamento eletrônico de comunica-
ção ou de gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato.
 8.10.  O candidato, que estiver de posse de qualquer equipamento eletrônico -  antes do 
início da(s) prova(s ) - deverá:
 a)  desligá-lo;
 b)  retirar sua bateria (se possível);
 c)  acondicioná-lo em embalagem específi ca fornecida pela Fundação VUNESP, antes 
do início da(s) prova(s), devendo lacrar a embalagem e mantê-la lacrada, embaixo da 
carteira, durante todo o tempo de realização da(s) prova(s);
 d)  colocar, também, nessa embalagem, os eventuais pertences pessoais (bonés, gorros 
ou similares, relógio de qualquer tipo, protetor auricular etc.);
 e)  esse material deverá permanecer durante todo o período de permanência do candi-
dato no local de prova(s), dentro dessa embalagem, que deverá também permanecer 
lacrada e embaixo da carteira, até a saída do candidato do prédio de aplicação de 
prova(s);
 f)  os aparelhos eletrônicos deverão permanecer desligados e lacrados, bem como com 
seus alarmes desabilitados, até a saída do candidato do prédio de aplicação de prova(s).

 A Fundação VUNESP - objetivando garantir a lisura e a idoneidade deste Concurso 
Público - o que é de interesse público e, em especial, dos próprios candidatos, bem 
como a sua autenticidade, solicitará aos candidatos, a autenticação digital e a reprodu-
ção de uma frase na lista de presença, durante a realização da(s) prova(s).
 8.12.  A autenticação digital e a reprodução da frase/assinatura do candidato visam, 
ainda, atender ao disposto no  Capítulo XIII  deste Edital.
 8.13.  A Fundação VUNESP poderá, no transcorrer da aplicação da(s) prova(s), efetuar 
varredura, com detector de metal, em ambientes no(s) local(locais) de aplicação.

 Será excluído deste Concurso Público o candidato que:
 a)  não comparecer à  prova objetiva , conforme convocação  publicada  no Diário Ofi -
cial do Município de Campinas (www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial) e  disponi-
bilizada , como subsídio, no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), seja 
qual for o motivo alegado. Se o candidato  não  comparecer à  prova de títulos  não 
será excluído deste Concurso à vista do caráter eminente classifi catório desta prova;
 b)  apresentar-se fora de local, sala, turma, data e/ou do horário estabelecidos no Edital 
de Convocação;
 c)  não apresentar o documento de identifi cação conforme previsto na  alínea “b”, do 
item 8.3.,  deste Edital;
 d)  ausentar-se, durante o processo, da sala ou do local de prova(s) sem o acompanha-
mento de um fi scal;
 e)  estiver, no local de prova(s), portando, após o seu início, qualquer equipamento 
eletrônico e/ou sonoro e/ou de comunicação ligados ou desligados, que não tenha 
atendido aos  itens 8.9. e 8.10. e suas alíneas , deste Edital;
 f)  for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou 
por escrito ou fazendo uso de material não permitido para a realização da(s) prova(s);
 g)  fi zer anotação de informações relativas às suas respostas, em qualquer material que 
não o fornecido pela Fundação VUNESP, ou copiar questões, em parte ou completa, 
na folha de identifi cação de carteira/rascunho de gabarito da prova objetiva ou em 
outro papel;

 h)  lançar meios ilícitos para a realização da(s) prova(s);
 i)  não devolver ao fi scal de sala a folha de respostas e/ou o caderno de questões da pro-
va objetiva, completo ou qualquer outro material de aplicação de prova(s), fornecido 
pela Fundação VUNESP;
 j)  estiver portando armas de qualquer espécie, ainda que possua o respectivo porte ou 
autorização;
 k)  durante o processo, não atender a quaisquer das disposições estabelecidas neste 
Edital;
 l)  perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
 m)  agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarre-
gada da aplicação da(s) prova(s);
 n)  retirar-se do local:
 n.1.  da  prova o  bjetiva , antes de decorrido o tempo mínimo de 75% de permanência;
 n.2.  da  prova de títulos , antes da correspondente autorização expressa do responsável 
pela sua aplicação.

 DA PROVA OBJETIVA (PARA TODOS OS CARGOS EM CONCURSO) 

 A prova objetivatem  data prevista  para sua realização em  24.05.2020. 

 O candidato deverá observar, ainda, total e atentamente, o disposto nos  itens 1. ao 
14., e suas alíneas , deste Edital,não podendo ser alegada qualquer espécie de desco-
nhecimento.

 A confi rmação da data, horário e informação sobre o local e sala, para a realização da 
prova objetiva, deverá ser acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Con-
vocação a ser  publicado  no Diário Ofi cial do Município de Campinas (http://www.
campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial) e  disponibilizado , como subsídio, no site da Fun-
dação VUNESP (www.vunesp.com.br), não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento.
 8.15.4.  Eventualmente, se, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não 
constar do Edital de Convocação para a prova objetiva, esse deverá entrar em contato 
com a Fundação VUNESP, para verifi car o ocorrido.
 8.15.5.  Ocorrendo o descrito no  item 8.15.4 ., deste Edital, poderá o candidato partici-
par deste Concurso Público e realizar a prova objetiva se entregar o respectivo com-
provante de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, devendo, para 
tanto, preencher, datar e assinar, no dia dessa prova, formulário específi co.
 8.15.6.  A  inclusão  de que trata o  item 8.15.5 . deste Edital será realizada de forma 
condicional, sujeita à posterior verifi cação da regularidade da referida inscrição.
 8.15.7.  Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato será 
automaticamente cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de qual-
quer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.
 8.15.8.  O horário efetivo de início da prova objetiva será defi nido em cada sala de 
aplicação, após os devidos esclarecimentos sobre sua aplicação.

O candidato somente poderá retirar-se da sala de aplicação da prova objetiva depois 
de transcorrido o tempo de 75% de sua respectiva duração, levando consigo somente 
o material fornecido para conferência da prova objetiva realizada.
 8.15.10.  No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a folha de res-
postas e o caderno de questões.
 8.15.11.  O candidato deverá observar, total e atentamente, os termos das instruções 
contidas na capa do caderno de questões e na folha de respostas, não podendo ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento.
 8.15.12.  Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de respostas por erro do 
candidato.
 8.15.13.  A folha de respostas, de preenchimento exclusivo e de responsabilidade do 
candidato, é o único documento válido para a correção eletrônica e deverá ser entre-
gue, ao fi nal da prova objetiva, ao fi scal de sala, juntamente com o caderno de questões 
completo.
 8.15.14.  O candidato que tenha solicitado e obtido autorização da Fundação VUNESP 
de uso de fi scal transcritor deverá indicar os alvéolos a serem preenchidos por esse 
fi scal.
 8.15.15.  O candidato deverá transcrever as respostas para a folha de respostas, com 
caneta de tinta preta, bem como assinar no campo apropriado.
 8.15.16.  Alerta-se que a eventual utilização de caneta de tinta de outra cor para o 
preenchimento das respostas poderá acarretar prejuízo ao candidato, uma vez que as 
marcações poderão não ser detectadas pelo software de digitalização.
 8.15.17.  Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem 
questão não respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas 
esteja correta.
 8.15.18.  Na folha de respostas não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura do candidato, sob pena de acarretar prejuízo ao 
desempenho do candidato.
 8.15.19.  Para garantir a lisura do encerramento da prova objetiva deverão permanecer 
em cada uma das salas de prova  os 3 (três) últimos candidatos , até que o último deles 
entregue sua prova. Esses candidatos - após a assinatura do respectivo termo - deverão 
 sair juntos  da sala de prova.
 8.15.20.  Após o término do prazo previsto para a duração da prova objetiva, não será 
concedido tempo adicional para o candidato continuar respondendo questão ou proce-
dendo à transcrição para a folha de respostas e/ou para o rascunho de gabarito.
 8.15.21.  Um exemplar de cada um dos cadernos de questões da prova objetiva, dos 
cargos em concurso, em branco, será  disponibilizado , única e exclusivamente, no site 
da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), na página deste Concurso Público, a 
partir das 14 horas do 1º (primeiro) dia útil subsequente ao de sua aplicação.
 8.15.23.  O gabarito ofi cial da prova objetiva está previsto para  publicação  Edital a ser 
 publicado  no Diário Ofi cial do Município de Campinas (http://www.campinas.sp.gov.
br/diario-ofi cial) e  disponibilizado , como subsídio, no site da Fundação VUNESP 
(www.vunesp.com.br), não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimen-
to.

 IX - DO JULGAMENTO DA PROVA   OBJETIVA 
 9.1.  Para o  julgamento da prova objetiva  e para  fins de aprovação nesta prova  será 
aplicado critério de nota de corte e somente serão considerados aprovados:
 9.1.1.  para o cargo de  Agente Administrativo:  o candidato que obtiver nota mínima 
igual ou superior a 42,50 pontos;
 9.1.2.  para o cargo de  Administrador : o candidato que obtiver nota mínima igual ou 
superior a 52,50 pontos;
 9.1.3.  para o cargo de  Professor de Educação Básica II - Educação de Jovens e 
Adultos : o candidato que obtiver nota mínima igual ou superior a 52,50 pontos, e, 
 concomitantemente , esteja classifi cado dentre os primeiros 150 (cento e cinquen-
ta) candidatos que o mantenha classifi cado dentro da nota de corte, inclusive para 
candidatos defi cientes considerando o entendimento do STF relativo à  cláusula de 
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barreira , que será estabelecida, conforme quadro a seguir:

 Cargo 
 Quantidade de convocados para a avaliação da prova de títulos 
 Professor de Educação Básica II - Educação de Jovens e Adultos
 150 (cento e cinquenta) candidatos

CARGO QUANTIDADE DE CONVOCADOS PARA A AVA-
LIAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 150 (CENTO E CINQUENTA) CANDIDATOS

 9.2.  Para o cargo de  Professor de Educação Básica II - Educação de Jovens e Adul-
tos  a nota de corte da prova objetiva corresponderá à nota mínima exigida (cláusula 
de barreira). Portanto, os candidatos que participam/concorrem como pessoas com 
defi ciência somente serão considerados aprovados na prova objetiva, se estiverem 
classifi cados dentro da pontuação elencada no  item 9.1.3.  deste Edital, em igualdade 
de condições com os demais candidatos, assim como determina o artigo 41 do Decreto 
Federal nº 3.298/99.
 9.3.  A(s) respectiva(s)  nota(s) de corte  da prova objetiva:
 a)  para os cargos de  Agente Administrativo  e de  Administrador  será(rão) 
publicada(s) quando da divulgação da(s) nota(s) da prova objetiva;
 b)  para o cargo de  Professor de Educação Básica II - Educação de Jovens e Adul-
tos  será publicada quando da divulgação da(s) nota(s) da prova objetiva e da lista de 
candidatos que terão a prova de títulos avaliada.

 Todos os candidatos que estiverem empatados na nota de corte da prova objetiva:

 serão considerados habilitados na prova objetiva e, consequentemente, integrarão a 
lista de aprovados neste Concurso ( unicamente  no que ser refere aos cargos de  Agen-
te Administrativo  e de  Administrador );

 serão considerados habilitados na prova objetiva e, consequentemente, convocados 
para a avaliação da prova de títulos, respeitando-se, também, o limite estabelecido 
no  item 9.1.3.  deste Edital ( unicamente  no que se refere ao cargo de  Professor de 
Educação Básica II - Educação de Jovens e Adultos ).

 Os candidatos que não atenderem ao(s) critério(s) descrito(s), respectivamente, nos 
 itens 9.4., 9.4.1. e 9.4.2.  deste Edital, serão considerados inabilitados na prova objeti-
va e, consequentemente, excluídos deste Concurso Público, independentemente de sua 
condição de candidato com defi ciência.

 Os candidatos que obtiverem nota inferior à(s) respectiva(s) nota de corte serão con-
siderados inabilitados e estarão, automaticamente, excluídos deste Concurso Público.

 X - DA PRESTAÇÃO/REALIZAÇÃO E DO JULGAMENTO DA PROVA DE 
TÍTULOS   (SOMENTE PARA O CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA II - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) 

 A prova de títulos tem previsão para sua realização  na mesma data da prova obje-
tiva. 
 10.2.  Concorrerá à prova de títulos somente o candidato habilitado na forma descrita 
 nos itens 9.1.3 e 9.4.2.  deste Edital.
 10.3.  A confi rmação da data, horário e informação sobre o local e sala, para a reali-
zação da prova de títulos, deverá ser acompanhada pelo candidato por meio de Edital 
de Convocação a ser  publicado  no Diário Ofi cial do Município de Campinas (http://
www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial) e  disponibilizado , como subsídio, no site da 
Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), não podendo ser alegada qualquer espécie 
de desconhecimento.
 10.3.1.  O candidato deve observar e cumprir, total e atentamente, o disposto nos  itens 
8.1. a 8.14., e suas alíneas,  deste Edital, sendo de responsabilidade do candidato o 
acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
 10.4.  Os documentos relativos aos títulos deverão ser entregues em local(is) e 
horário(s) a serem divulgados na forma descrita no  item 10.3.  deste Edital.
 10.5.  Não serão aceitos títulos entregues fora do local, data e horário estabelecidos no 
Edital de Convocação (conforme descrito no  item 10.3.  deste Edital), nem a comple-
mentação ou a substituição, a qualquer tempo, de títulos já entregues.
 10.6.  O candidato convocado à prova de títulos que não comparecer será considerado 
ausente, porém,  não  será eliminado deste Concurso, à vista do caráter eminentemente 
classifi catório desta prova.
 10.7.  A entrega e a comprovação dos títulos são de responsabilidade exclusiva do 
candidato. No entanto, a sua entrega poderá ser realizada por procuração, desde que 
cumpridos os  itens 10.14. e 10.14.1 . deste Capítulo.
 10.8.  Serão considerados títulos somente os constantes na tabela de títulos do  item 
10.18.  deste Edital.
 10.9.  Os documentos deverão ser entregues em cópias reprográfi cas, autenticadas ou 
acompanhadas da apresentação do original para serem vistadas pelo receptor, sendo 
que:
 10.9.1.  não serão aceitos protocolos de documentos ou fac-símile;
 10.9.2.  não serão aceitos, para entrega e pontuação, documentos originais de diplo-
mas;
 10.9.3.  as cópias reprográfi cas dos diplomas de doutorado e de mestrado deverão con-
ter a frente e o verso do documento original;
 10.9.4.  documentos impressos de meio digital (impressão da internet) apenas serão 
aceitos se atenderem a uma das seguintes condições:
 a) conter a informação de que o documento foi assinado digitalmente e a identifi cação 
do assinante;
 b) conter código de verifi cação de sua autenticidade e assinatura devidamente identifi -
cada do responsável por sua emissão;
 c) conter código de verifi cação de sua autenticidade, estar autenticado e certifi cado 
em cartório e, em sua autenticação, constar o endereço eletrônico de origem do do-
cumento;
 10.9.5.  poderão ser entregues, no original, atestados e declarações.
 10.10.  Todos os títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as 
informações necessárias ao perfeito enquadramento e consequente valoração.
 10.10.1.  Quando o nome do candidato for diferente do constante nos documentos 
apresentados, deverá ser anexado comprovante de alteração do nome.
 10.11.  Não serão considerados como títulos os cursos que se constituírem em  requi-
sito  para o cargo.
 10.12.  Os comprovantes deverão estar em papel timbrado da instituição, com nome, 
cargo/função/setor e assinatura do responsável, data do documento, bem como:
 10.12.1.  no caso de certifi cado/declaração de conclusão de curso de doutorado ou de 
mestrado, deverá constar a data de homologação do respectivo título ou da homolo-
gação da ata de defesa;

 10.12.2.  no histórico escolar, deverão constar o rol das disciplinas/atividades com as 
respectivas cargas horárias, notas ou conceitos obtidos pelo aluno e, preferencialmen-
te, o título do trabalho, conforme o caso (dissertação ou tese).
 10.13.  Os títulos de doutor e de mestre obtidos no exterior deverão ser reconhecidos 
por universidades ofi ciais que mantenham cursos congêneres, credenciados nos ór-
gãos competentes.
 10.13.1.  Os demais títulos obtidos no exterior não serão pontuados.
 10.14.  Será permitida a entrega de títulos por procuração, mediante entrega do respec-
tivo mandato com fi rma reconhecida e apresentação de documento original de iden-
tifi cação com foto do procurador.  10.14.1.  Deverá ser entregue uma procuração por 
candidato, que fi cará retida. O procurador somente poderá representar  um  candidato.
 10.15.  Todos os documentos/títulos entregues, cuja devolução não for solicitada no 
prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da homologação do resultado fi nal deste 
Concurso, serão inutilizados.
 10.16.  A solicitação da devolução dos documentos entregues na prova de títulos deve-
rá ser feita somente após a publicação da homologação deste Concurso. Essa solici-
tação deverá ser encaminhada por Sedex ou Aviso de Recebimento - AR, à Fundação 
VUNESP, situada na Rua Dona Germaine Burchard, nº 515, Água Branca/Perdizes, 
São Paulo/SP - CEP 05002-062, contendo a especifi cação do respectivo Concurso, 
assim como a qualifi cação completa do candidato, bem como o cargo para o qual 
entregou documentos relativos à prova de títulos.
 10.17.  A pontuação total da prova de títulos estará limitada ao valor máximo de 4 
(quatro) pontos.
 10.17.1.  A pontuação dos títulos estará limitada aos valores constantes na tabela de 
títulos, observando-se os comprovantes, os valores unitário e máximo e a quantidade 
máxima de cada título.
 10.17.2.  Os pontos que excederem o valor máximo em cada inciso da tabela de títulos, 
bem como os que excederem a pontuação total da prova de títulos, serão desconside-
rados.
 10.17.3.  Somente serão avaliados os títulos obtidos  até a data de aplicação da prova 
de títulos .
 10.17.4.  Cada título será considerado uma única vez.
 10.18.  A  Tabela de títulos  consta a seguir:

TÍTULOS COMPROVANTES QUANTIDA-
DE MÁXIMA

VALOR UNI-
TÁRIO

VALOR 
MÁXIMO

A) DOUTOR 
NA ÁREA DE 
EDUCAÇÃO

- DIPLOMA DEVIDAMENTE REGIS-
TRADO;

- OU CERTIFICADO/DECLARAÇÃO DE 
CONCLUSÃO DE CURSO ACOMPA-
NHADO DO HISTÓRICO ESCOLAR.

1 2,5 2,5

B) MESTRE 
NA ÁREA DE 
EDUCAÇÃO

1 1,5 1,5

 10.19.  Comprovada, em qualquer tempo, a irregularidade ou ilegalidade na obtenção 
do título, o candidato terá anulada a respectiva pontuação e, comprovada a sua culpa, 
esse será eliminado deste Concurso.

 XI -   DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 A nota fi nal do candidato corresponderá:

 aos pontos obtidos na prova objetiva (para os cargos de  Agente Administrativo  e de 
 Administrador );

 à soma dos pontos obtidos na prova objetiva e dos pontos obtidos na prova de títulos 
(para o cargo de  Professor de Educação Básica II - Educação de Jovens e Adultos .

 Os candidatos aprovados neste Concurso Público serão classifi cados -  por cargo  - 
segundo a ordem decrescente da nota fi nal, em listas de classifi cação.

 Em caso de igualdade na nota fi nal, para fi ns de classifi cação, o desempate far-se-á 
segundo os critérios estabelecidos na Lei nº 14.306, de 03 de julho de 2012:

 obtido maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específi cos;

 tiver maior idade entre os candidatos com 60 (sessenta) anos ou mais, conforme o 
disposto no artigo 27, da Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003;

 o mais idoso, dentre aqueles com idade inferior a 60 (sessenta) anos;

 tiver exercido efetivamente a função de jurado, nos termos do artigo 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;

 o que tiver maior número de fi lhos dependentes menores de 18 anos ou civilmente 
incapazes ou relativamente incapazes na forma do Código Civil.

 Os critérios de desempate estabelecidos no  item 11.3.  deste Edital serão aplicados 
de acordo com as informações preenchidas pelo candidato em sua fi cha de inscrição, 
e, caso sejam consideradas inverídicas, o candidato será excluído deste Concurso Pú-
blico.

 No  ato da posse , as informações fornecidas pelo candidato, no momento da inscrição, 
deverão ser comprovadas.

 A publicação do resultado fi nal deste Concurso será feita em três listas, a saber:

 uma contendo a classifi cação de todos os candidatos, incluídos os candidatos que 
participam/concorrem como pessoas com defi ciência e os que participam/concorrem 
como negros;

 uma contendo somente os candidatos que participam/concorrem como pessoas com 
defi ciência;

 uma contendo somente os candidatos que participam/concorrem como negros.

 A classifi cação fi nal dos candidatos habilitados neste Concurso Público será  publica-
da  no Diário Ofi cial do Município de Campinas (http://www.campinas.sp.gov.br/dia-
rio-ofi cial) e  disponibilizada , como subsídio, no site da Fundação VUNESP (www.
vunesp.com.br), não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

 XII - DOS RECURSOS 
 12.1.  Caberá recurso relativamente:
 a)  ao indeferimento de solicitação de isenção de taxa de inscrição;
 b)  ao indeferimento de solicitação de inscrição como pessoa com defi ciência;
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 c)  ao indeferimento de solicitação de prova especial e/ou de solicitação de condições 
especiais para a realização da(s) prova(s);
 d)  ao indeferimento de solicitação de inscrição como negro;
 e)  ao indeferimento de solicitação de participação com a condição de jurado;
 f)  ao indeferimento de solicitação de inscrição com uso do nome social;
 g)  ao gabarito da prova objetiva (vide determinação constante  do item 12.3.  deste 
Edital);
 h)  aos resultados da(s) prova(s);
 g)  à classifi cação prévia.
 12.2.  O prazo para interposição de recurso será de 2 dias úteis, contados a partir do 1º 
dia útil subsequente à data da  publicação  no Diário Ofi cial do Município de Campinas 
 ou  do fato que lhe deu origem.
 12.3.  Quando o recurso se referir ao gabarito da prova objetiva, deverá ser elaborado 
e protocolado de forma individualizada, ou seja, 1 (um) recurso para cada questão e a 
decisão será tomada mediante parecer técnico da Banca Examinadora.

A matéria do recurso será restrita à alegação de irregularidade insanável ou de preteri-
ção de formalidade essencial e não terá efeito suspensivo.

O recurso deverá ser protocolado no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.
br), na respectiva página deste Concurso - a partir das 10 horas - bem como conter, 
obrigatoriamente, o relato sucinto do fato motivador do recurso, com o devido emba-
samento.

Para recorrer, o candidato deverá utilizar somente o site da Fundação VUNESP, na 
respectiva página deste Concurso, seguindo as instruções ali contidas.

Somente serão apreciados os recursos interpostos para a respectiva fase a que se refe-
rem e expressos em termos convenientes, que apontem circunstâncias que os justifi -
quem, assim como interpostos dentro do prazo e da forma prevista neste Edital.
 12.7.1.  Será liminarmente indeferido:
 a)  o recurso interposto em desacordo com os ditames deste Edital ou o que não atender 
às instruções constantes do  link  “Recursos” na página específi ca deste Concurso;
 b)  o recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital;
 c)  o recurso que não apresentar fundamentação e embasamento.
 12.7.2.  O candidato que não interpuser recurso no respectivo prazo e na forma men-
cionados neste Edital será responsável pelas consequências advindas de sua omissão.
 12.8.  A decisão do deferimento ou do indeferimento dos recursos será  publicada  no 
Diário Ofi cial do Município de Campinas (http://www.campinas.sp.gov.br/diario-
-ofi cial) e  disponibilizada,  subsidiariamente, no site da Fundação VUNESP (www.
vunesp.com.br), na página deste Concurso Público.
 12.8.1.  O gabarito divulgado poderá ser alterado em função da análise de recursos in-
terpostos e, caso haja anulação ou alteração de gabarito, a prova objetiva será corrigida 
de acordo com o gabarito ofi cial defi nitivo.
 12.8.2.  A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os can-
didatos presentes na prova objetiva, independentemente de interposição de recurso.
 12.8.3.  No caso de recurso interposto dentro das especifi cações deste Edital, este po-
derá, eventualmente, alterar a nota/classifi cação inicial obtida pelo(s) candidato(s) 
para uma nota/classifi cação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassifi -
cação do(s) candidato(s) que não obtiver(em) a nota mínima exigida para habilitação.
 12.9.  No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma etapa deste 
Concurso Público, o candidato poderá participar condicionalmente dessa etapa.

A Banca Examinadora constitui última instância para os recursos, sendo soberana em 
suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
 12.11.  Quando da publicação do resultado:
 a)  da prova objetiva: será disponibilizado o espelho da folha de respostas;
 b)  da prova de títulos: será divulgada a pontuação para cada tipo de título avaliado.

O(s) espelho(s) mencionado(s) no  item 12.11.  deste Edital, fi cará(ão) disponibilizado(s) 
durante o respectivo período destinado à interposição de recurso.

Não serão aceitos pedidos de revisão de recurso e/ou recurso de recurso e/ou pedido 
de reconsideração.

Somente serão considerados os recursos interpostos para a respectiva fase a que se 
referem e no prazo estipulado, não sendo aceito, portanto, recursos interpostos em 
prazo destinado a evento diverso daquele em andamento.

Não será aceito e conhecido recurso interposto pelos Correios, por meio de fax, e-mail 
ou por qualquer outro meio além do único previsto neste Edital.

A interposição de recursos não obsta o regular andamento das demais fases deste Con-
curso Público.

 XIII - DO PREENCHIMENTO DE VAGAS / DO EXAME MÉDICO PRÉ-AD-
MISSIONAL E DA NOMEAÇÃO 

 13.1.   DO PREENCHIMENTO DE VAGAS 

 Após a homologação deste Concurso Público, os candidatos habilitados poderão ser 
convocados a qualquer momento, durante o prazo de sua validade, de acordo com 
exclusiva necessidade da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC.

 O candidato não poderá alegar desconhecimento da publicação de convocação, sendo 
sua responsabilidade acompanhar, durante toda a validade deste Concurso, o Diário 
Ofi cial do Município de Campinas.

 O Diário Ofi cial do Município de Campinas é acessado somente pela internet, no 
endereço eletrônico www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial.

 O candidato habilitado, obedecendo à estrita ordem de classifi cação, será convocado 
para reunião de preenchimento de vagas, por meio de publicação específi ca no Diário 
Ofi cial do Município de Campinas, na forma da legislação municipal, determinando 
local, data e hora para sua apresentação.

 O candidato classifi cado ou seu procurador, devidamente documentado, deverá se 
apresentar no dia, local e horário determinados no Diário Ofi cial do Município de 
Campinas, segundo a listagem de classifi cação previamente publicada, para reunião 
de preenchimento de vagas. 

 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 deste Concurso Público, não havendo possibilidade de re-
convocação para este Certame.

 Informações atualizadas referentes a salário, benefícios, local e horário de trabalho, 
entre outras, somente serão fornecidas ao candidato convocado no momento da reu-
nião de preenchimento de vagas. 

 Nenhum candidato receberá as informações mencionadas no  item 13.1.7.  deste Edital 
antecipadamente, por telefone, por e-mail, por ofício, ou por qualquer outro meio, seja 
qual for o motivo alegado.

 Ao fi nal da reunião de preenchimento de vagas, será agendado o exame médico ad-
missional.

 DO EXAME MÉDICO PRÉ-ADMISSIONAL 

 Após a homologação deste Concurso Público e da reunião de preenchimento de va-
gas, o candidato será submetido a exame de saúde admissional, de caráter eliminató-
rio, no qual será avaliada sua capacidade laborativa para o respectivo cargo em que 
foi classifi cado.

 Os exames serão realizados sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Re-
cursos Humanos - Coordenadoria Setorial de Saúde e Segurança do Trabalho ou por 
empresa contratada pela FUMEC, com critérios estabelecidos pelo Departamento de 
Promoção à Saúde do Servidor, consistindo de:

 para os cargos de  Agente Administrativo  e de  Administrador : exame clínico geral 
e acuidade visual.

 para o cargo de  Professor de Educação Básica II - Educação de Jovens e Adultos : 
exame clínico geral e acuidade visual, conforme citado na  alínea “a”, do item 13.2.2. 
 deste Edital, e exame fonoaudiológico para avaliação de voz.

 A critério do médico de Saúde Ocupacional do Departamento de Promoção à Saúde 
do Servidor ou da empresa indicada pela FUMEC, o candidato poderá ser submetido 
a exames complementares e/ou avaliações especializadas, sempre nos órgãos de saúde 
do município de Campinas, ou por empresa contratada pela FUMEC, não sendo, nes-
tes casos, emitido parecer de avaliação de imediato.

 Para os fi ns a que se destina, só terá validade o Exame Médico Pré-Admissional exe-
cutado pelos profi ssionais e nos locais indicados ao candidato.

 Não será aceita nenhuma avaliação que não as solicitadas pelo Departamento de Pro-
moção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recursos Humanos ou por 
empresa contratada pela FUMEC.

 O candidato deverá comparecer para o Exame Médico Pré-Admissional na data, ho-
rário e local determinados pela FUMEC.

 O Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) será emitido com a conclusão de “apto” ou 
“inapto” para o cargo pretendido.

 Serão considerados “inaptos” os candidatos que apresentarem alterações clínicas in-
compatíveis com o cargo pleiteado e/ou apresentar psicopatologias graves e/ou qual-
quer patologia vocal, ou patologias osteomusculares, ou quaisquer outras patologias 
gerais que impeçam o exercício das respectivas atribuições do cargo, seja parcialmen-
te ou integralmente, e que possam ser agravadas pelo exercício das mesmas.

 O candidato participante deste Concurso Público, inscrito e confi rmado como candi-
dato 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 respectivo cargo, as condições de acessibilidade ao ambiente de trabalho, 
assim como a eventual necessidade da utilização de equipamentos ou acessos.

 Será considerado excluído deste Concurso Público o candidato que:

 for considerado inapto no Exame Médico Pré-Admissional;

 não se apresentar ao Exame Médico Pré-Admissional no local e horário estabelecidos;

 não der continuidade à avaliação, em caso de retorno determinado;

 não apresentar, no retorno previamente agendado, os exames complementares soli-
citados.

 DA NOMEAÇÃO E POSSE 
 13.3.1.  A aprovação e classifi cação fi nal neste Concurso Público não asseguram ao 
candidato o direito de ingresso automático no respectivo cargo, mas apenas a expecta-
tiva de ser nele nomeado, no caso de surgir(em) vaga(s), fi cando a concretização deste 
ato condicionada à oportunidade e à conveniência da Administração.

 A Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC reserva-se ao direito de 
proceder à convocação e à nomeação, em número que atenda ao seu interesse e às suas 
necessidades, durante toda a validade deste Certame. 

 Após a reunião de preenchimento de vagas e a realização do Exame Médico Ad-
missional, o candidato deverá acompanhar a publicação de sua nomeação no Diário 
Ofi cial do Município de Campinas, que poderá ser acessado pela internet, no endereço 
eletrônico: www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial.

 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 nomeação no 
Diário Ofi cial do Município de Campinas.

 Será excluído deste Concurso Público o candidato que não aceitar as condições - para 
o exercício do respectivo cargo - estabelecidas pela Fundação Municipal para Educa-
ção Comunitária-FUMEC 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.

 O não cumprimento dos prazos legais para posse e efetivo exercício implicará a perda 
dos direitos legais decorrentes deste Concurso Público.

 Para efeitos de comprovação da documentação exigida somente serão válidos:

 o Diploma registrado no órgão competente, acompanhado do respectivo Histórico 
Escolar; ou 

 o Certifi cado de conclusão do respectivo Curso exigido, com a descrição das Habi-
litações, acompanhado do protocolo de requerimento do diploma (para o candidato 
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recém formado).

 No momento da posse, o candidato deverá assinar declaração de acúmulos de cargos, 
funções e/ou empregos públicos remunerados. 

 Conforme o artigo 37, incisos XVI, XVII, e § 10, da Constituição Federal, somente 
será permitido o acúmulo remunerado de dois cargos ou empregos públicos, desde que 
haja compatibilidade dos cargos e de horários.

 De acordo com o artigo 37, inciso XVII, e § 10, da Constituição Federal, a proibição 
de acumular estende-se, além de cargos, a empregos e funções e abrange autarquias, 
fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e so-
ciedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, sendo vedada a 
percepção simultânea de proventos decorrentes do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142 
da Constituição Federal, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, 
ressalvados os cargos acumulados na forma da Constituição, os cargos eletivos e os 
cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

 Os candidatos que possuírem acúmulo legal de atividades, em cargos e/ou empregos 
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 conforme 
previsto no artigo 11 da Lei Municipal nº 12.987/2007.

 Em caso de jornada superior a 64 (sessenta e quatro) horas semanais e/ou concomi-
tância de horário, o candidato deverá optar por um dos cargos e/ou empregos públicos. 

 Em cumprimento ao artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, o candidato não 
poderá perceber remuneração superior ao subsídio mensal do Prefeito Municipal.

 A inobservância das disposições referentes a acúmulo importará em responsabilidade 
administrativa do servidor.

 Para fi ns de comprovação dos pré-requisitos exigidos no  item 1.1.1.  deste Edital, 
o candidato deverá apresentar/entregar -  no ato da posse -  os documentos listados 
no  Anexo II  deste Edital, sendo excluído deste Concurso Público aquele que não os 
apresentar/entregar.

 Não serão aceitos os cursos que não indiquem, expressamente, as nomenclaturas dos 
cursos conforme consta do  item 1.1.1.  deste Edital.

 No  momento do recebimento dos documentos  relativos à posse  a Fundação Muni-
cipal para Educação Comunitária - FUMEC coletará a impressão digital do candidato 
na Folha de Identifi cação do Candidato - FIC, para confi rmação da digital e/ou assina-
tura, coletados no dia da realização da(s) prova(s).

 Os candidatos admitidos em decorrência de aprovação neste Concurso participarão de 
ações de formação continuada, organizadas pela Secretaria Municipal de Educação e 
pela Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC.

 Os candidatos admitidos atuarão nos locais, cursos, horários e períodos designados 
pela Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC.

 XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a acei-
tação tácita das condições deste Concurso Público, tais como se acham estabelecidas 
neste Edital e nas normas legais pertinentes, das quais não poderá alegar desconhe-
cimento.
 14.2.  É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar as  publicações  de todos 
os atos, editais e comunicados referentes a este Concurso Público, que venham a ser 
feitas no Diário Ofi cial do Município de Campinas e  disponibilizadas , como subsídio, 
no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), não sendo aceita a alegação de 
desconhecimento das normas deste Certame.
 14.3.  A Fundação VUNESP e a Fundação Municipal para Educação Comunitária - 
FUMEC não se responsabilizam por qualquer procedimento/solicitação efetuado(s) 
pela Internet, não recebido(s) por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas 
de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fa-
tores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

 Motivarão a eliminação do candidato deste Concurso Público, sem prejuízo das san-
ções penais cabíveis, a burla ou tentativa de burla a quaisquer das normas defi nidas 
neste Edital e/ou nas instruções constantes na(s) prova(s), bem como o tratamento 
incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação da(s) prova(s).

 A inexatidão das informações e/ou irregularidades e/ou falsidades nos documentos, 
mesmo que verifi cadas a qualquer tempo, em especial por ocasião da posse, acarreta-
rão a nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais 
medidas de ordem administrativa, civil e criminal.

 Comprovada a inexatidão ou irregularidades, descritas no  item 14.5.  deste Edital o 
candidato estará sujeito a responder por falsidade ideológica de acordo com o artigo 
299 do Código Penal.

 Caberá à Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC a 
homologação deste Concurso Público.

 A homologação do resultado fi nal deste Concurso poderá ocorrer em sua íntegra, en-
globando todos os cargos em concurso ou parcialmente para cada cargo em concurso, 
ou seja, a homologação poderá ser em feita uma única data para todos os cargos em 
concurso ou em datas diferenciadas (para cada um dos cargos em concurso).

 O prazo de validade deste Concurso será de 2 (dois) anos, contados da data da publi-
cação da homologação, prorrogável por uma única vez e por igual período, a critério 
da Administração.

 As informações sobre o presente Concurso Público:
 a)  até a publicação da classifi cação defi nitiva: serão prestadas pela Fundação VU-
NESP, por meio do Disque VUNESP, e pela internet, no site www.vunesp.com.br;
 b)  após a publicação da classifi cação defi nitiva: serão de responsabilidade da Funda-
ção Municipal para Educação Comunitária - FUMEC.
 14.11.  Para fi ns deste Concurso Público, o candidato deverá manter atualizado seu 
endereço, desde a inscrição até a publicação da classifi cação defi nitiva, na Fundação 
VUNESP e, após esse período, na Fundação Municipal para Educação Comunitária 
- FUMEC.

 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais retifi cações, atualizações ou acrésci-

mos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito ou cir-
cunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser  publicado  no Diário Ofi cial 
do Município de Campinas e  disponibilizado , como subsídio, no site da Fundação 
VUNESP (www.vunesp.com.br).

 A Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC e a Fundação VUNESP 
se eximem de despesas decorrentes de viagens e estadas dos candidatos para compare-
cimento a qualquer das fases deste Concurso Público, bem como da responsabilidade 
sobre material e/ou documento eventualmente esquecidos nos locais da(s) prova(s).

 O não atendimento pelo candidato a qualquer tempo, de quaisquer das condições esta-
belecidas neste Edital, implicará em sua eliminação deste Concurso Público.

 Decorridos 120 dias da data da publicação da homologação deste Concurso Públi-
co e não caracterizando qualquer óbice, é facultado o descarte dos registros escritos, 
mantendo-se, porém, pelo prazo de validade deste Concurso Público, os registros ele-
trônicos.

 Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, a Fundação VUNESP 
e a Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC poderão anular a ins-
crição, prova ou nomeação de candidato, se verifi cadas falsidades de declaração ou 
irregularidade neste Certame.

 O candidato será considerado desistente e excluído deste Concurso Público quando 
não comparecer às convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência 
por escrito.

 A Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC e a Fundação VUNESP 
não emitirão Declaração de Aprovação neste Concurso Público, sendo a própria  pu-
blicação  no Diário Ofi cial Municipal de Campinas e a  disponibilização , como subsí-
dio, no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), documento hábil para fi ns 
de comprovação da aprovação.

 Todas as convocações, avisos e resultados ofi ciais referentes à realização deste Con-
curso Público, serão  publicados  no Diário Ofi cial do Município de Campinas, sendo 
de inteira responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não podendo ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento.

 Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como refe-
rência o horário ofi cial de  Brasília - DF .

 Durante a realização da(s) prova(s) e/ou procedimento deste Concurso Público não 
será permitida a utilização de qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de 
imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, pelos seus familiares ou por 
quaisquer outros estranhos a este Concurso Público. Caso haja qualquer necessidade 
de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à pro-
dução do conhecimento a ser avaliado pela banca examinadora da organizadora deste 
Concurso Público, caberá à Fundação VUNESP e, somente a ela, a realização, o uso e 
a guarda de todo e qualquer material produzido.

 Salvo a exceção prevista no  Capítulo III  deste Edital, durante a realização da(s) 
prova(s) e/ou procedimento deste Concurso Público, não será permitida a permanên-
cia de acompanhantes, terceiros ou candidatos que realizaram ou realizarão prova(s)/
fase(s) nos locais de aplicação, seja qual for o motivo alegado.

 As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos, os casos duvidosos e os 
questionamentos relativos a este Concurso serão resolvidos em caráter irrecorrível, 
pela Comissão de Concurso da Fundação Municipal para Educação Comunitária - 
FUMEC, conjuntamente com a Fundação VUNESP.

 Fazem parte deste Edital:

o  Anexo I  (Das atribuições dos cargos);

o  Anexo II  (Dos Documentos a serem entregues no ato da posse);
 c)  o  Anexo III  (Modelo de requerimento de uso de nome social);
 d)  o  Anexo IV  (Modelo da Autodeclaração para requerimento de inscrição como can-
didato negro);
 e)  o  Anexo V  (Dos conteúdos programáticos);
 f)  o  Anexo VI  (Endereços da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FU-
MEC e da Fundação VUNESP);
 g)  o  Anexo VII  (Do cronograma previsto).

 ANEXO I - DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 AGENTE ADMINISTRATIVO 
 Planejar e executar atividades administrativas relacionadas à gestão dos processos 
administrativos, conforme exigências das diferentes áreas de atuação; atendimento à 
população e orientações condizentes à sua atividade; monitorar informações; coorde-
nar equipes e atividades com os devidos registros.

 ADMINISTRADOR 
 Assessorar as diversas áreas de recursos humanos, patrimônio, materiais, informa-
ções, fi nanceira, tecnológica, entre outras; auxiliar a implantação de programas e pro-
jetos; promover estudos de racionalização e controle de desempenho e emitir relató-
rios para subsidiar e implementar ações de melhoria de gestão.

 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS 
 Atuar nos anos iniciais do ensino fundamental na educação de jovens e adultos, aten-
dendo às atribuições previstas na legislação educacional vigente.

 ANEXO II - DOS DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES NO ATO DA POS-
SE 

 Todos os candidatos deverão -  no ato da posse  -  apresentar  os originais e  entregar  as 
cópias dos documentos relacionados na listagem geral e dos documentos específi cos 
de cada cargo, conforme segue:

 LISTA GERAL (originais acompanhados de cópias simples) 

 2 fotos 3x4 recente (uma para a FIC -  item 13.3.15.1.  deste Edital);

 comprovante do estado civil: Certidão Nascimento  ou  Certidão Casamento  ou  Certi-
dão Casamento com averbação (divórcio/separação/óbito);
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 companheiro(a): certidão de união estável (quando possuir) e a comprovação do es-
tado civil do(a) mesmo(a);

 Cadastro de Pessoa Física (CPF) do cônjuge ou companheiro(a);

 Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);

 comprovante de endereço com o CEP;

 Título de Eleitor (frente/verso);

 Carteira de Identidade (RG) com data de emissão inferior há 10 anos;

 Cadastro de Pessoa Física (CPF);

 Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, apresentando/entregando 
os respectivos documentos comprobatórios (para candidatos do sexo masculino);

 comprovante de PIS ou de PASEP (caso não possua o cartão, procurar qualquer Agên-
cia da CEF ou do Banco do Brasil e solicitar ao atendente o Extrato de Cadastro do PIS 
ou do PASEP).  Não será  aceito o NIT ou o Cartão Cidadão;

 documentos de comprovação do requisito de admissão, conforme  item 1.1.1.  deste 
Edital;

 Carteira de vacinação dos fi lhos menores de 18 (dezoito) anos;

 CPF e Certidão de nascimento/casamento de outros dependentes de IRRF/previden-
ciário.

 ATESTADOS E CERTIDÕES 

 Certidão de Quitação Eleitoral (emitida pelo site www.tre-sp.gov.br);

 Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal (emitida pelo site www.dpf.
gov.br);

 Atestado de Antecedentes Criminais da Polícia Estadual, do Estado onde tenha residi-
do nos últimos 5 anos (para os residentes no Estado de São Paulo, o documento pode 
ser obtido no site www.ssp.sp.gov.br);

 Certidão de Distribuição dos Foros Cíveis, Fiscais, Criminais e dos Juizados Espe-
ciais Federais Criminais Adjuntos (emitida pelo site www.jfsp.jus.br). A abrangência 
da Certidão terá que ser da Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo;

 Certidão Estadual de Distribuições Cíveis (Ações Cíveis, Família e Sucessões, Exe-
cuções Fiscais e Juizados Especiais Cíveis) (emitida pelo site www.tjsp.jus.br);

 Certidão Estadual de Distribuições Criminais (Ações Criminais);

 Consulta de Qualifi cação Cadastral e Social (emitida pelo site https://portal.esocial.
gov.br) selecionando a opção “Consulta Qualifi cação Social” e, posteriormente, “Qua-
lifi cação Online”.

 OBSERVAÇÕES 
 a)  sobre o atestado “3”: os candidatos que possuem RG de outros Estados e que resi-
dam no Estado de São Paulo deverão requerer o documento solicitado nos Postos do 
Poupatempo, de forma presencial;
 b)  referente ao atestado “3” e à certidão “4”: o candidato também deverá apresentar/
entregar a documentação solicitada relativa ao(s) Estado(s) onde tenha residido nos 
últimos 5 anos;
 c)  em relação à certidão “6”:
 c.1.  para os  nascidos até 31/12/1968 : é necessário procurar pessoalmente o Fórum da 
cidade onde resida. Essa certidão geralmente tem um prazo de entrega de 5 (cinco) 
dias úteis;
 c.2.  para os  nascidos a partir de 01/01/1969 : a emissão é pela internet. Neste caso, 
atentar-se ao assunto “AÇÕES CRIMINAIS” e não “execuções criminais”;
 d)  a validade das Certidões/Atestados é de 90 dias, a contar da data da emissão;
 e)  não serão aceitas quaisquer declarações ou requerimentos dos requisitos listados no 
 item 1.1.1.  deste Edital;
 f)  para os ATESTADOS e as CERTIDÕES  não  serão aceitos  protocolos ;
 g)  além dos documentos listados acima, a FUMEC poderá, à época da posse, em razão 
da regulamentação municipal, solicitar outros documentos, podendo ser revogada a 
nomeação do candidato que não os apresentar/entregar;

 h)  em caso de acúmulo público, nas hipóteses previstas no artigo 37, incisos XVI e 
XVII, da Constituição Federal, se faz necessário entregar declaração de horário dos 
dois vínculos (Prefeitura e órgão público em que atua).
ANEXO III – MODELO DO Requerimento de Inclusão e Uso do Nome Social
(para requerer inclusão de nome social – itens 2.21. até 2.21.13. deste Edital)

REQUERIMENTO DE INCLUSÃO E USO DO NOME SOCIAL

EU, _____________________________________________________________________________ , (NOME 
CIVIL DO(A) INTERESSADO(A)), PORTADOR(A) DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE/R.G 
Nº ___________________________, ÓRGÃO EXPEDIDOR ______________________ , UF _____, 
INSCRITO(A) NO CPF/MF SOB Nº __________________ , SOLICITO A INCLUSÃO E USO DO MEU 
NOME SOCIAL _____________________________________________ (INDICAÇÃO DO NOME SO-
CIAL), UNICAMENTE E ESPECIFICAMENTE PARA OS FINS RELATIVOS AO EDITAL DE ABER-
TURA DE INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCA-
ÇÃO COMUNITÁRIA – FUMEC.
_________________ , ____ DE _________DE 20___.
___________________________________________
 ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)

QUANDO DAS PUBLICAÇÕES DOS RESULTADOS NO DIÁRIO OFICIAL DE CAMPINAS E DAS 
DISPONIBILIZAÇÕES NO SITE DA FUNDAÇÃO VUNESP, SERÁ CONSIDERADO O NOME CIVIL.

OBS. IMPRIMIR, DATAR E ASSINAR ESTE REQUERIMENTO, BEM COMO ENVIAR O MESMO, 
VIA INTERNET (UPLOAD), PARA A FUNDAÇÃO VUNESP (WWW.VUNESP.COM.BR) (VIDE ITENS 
2.21. ATÉ 2.21.13. DESTE EDITAL).

ANEXO IV – AUTODECLARAÇÃO (CANDIDATOS NEGROS)
(para requerer participação/concorrência como negro – Capítulo VI deste 

Edital)

AUTODECLARAÇÃO

Eu, ___________________________________________________________
__________________ , (nome civil do(a) interessado(a)), portador(a) do do-
cumento de identidade/R.G nº ___________________________, órgão expe-
didor ______________________ , UF _____, inscrito(a) no CPF/MF sob nº 
__________________ , solicito inscrição como negro, unicamente e especifi camente 
para os fi ns relativos ao Edital de Abertura de Inscrições do Concurso Público da 
Fundação Municipal para Educação Comunitária – FUMEC.
_________________ , ____ de _________de 20___.
___________________________________________
 assinatura do(a) candidato(a)

OBS. Imprimir, datar e assinar esta autodeclaração, bem como enviar a mesma, via 
internet (upload), para a Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br) (vide Capítulo 
VI deste Edital).

 ANEXO IV - DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 Toda legislação e jurisprudência devem ser consideradas com as alterações e atualiza-
ções vigentes até a data da publicação do Edital de Abertura de inscrições. Legislação 
e julgados com entrada em vigor após a publicação Edital de Abertura de inscrições 
poderão ser utilizados, quando supervenientes ou complementares a algum tópico já 
previsto ou indispensável à avaliação da(s) prova(s).

 Todos os temas englobam também a legislação que lhes é pertinente, ainda que não 
expressas no(s) conteúdo(s) programático(s).

 Para o cargo de  Agente Administrativo 
 CONHECIMENTOS GERAIS 
 Língua Portuguesa:  Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e 
não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e fi gurado das palavras. Pon-
tuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, artigo, pronome, verbo, 
advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação 
pronominal. Crase.
 Matemática:  Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo di-
visor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. 
Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sis-
tema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráfi cos. Sistemas 
de medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, 
teorema de Pitágoras. Resolução de situações-problema.
 Legislação:  Estatuto do Servidor Público de Campinas - Lei Municipal n.º 1.399/55 
(Artigo 15 e artigos 184 a 204). Decreto Municipal n.º 15.514/06, que dispõe sobre 
o Programa de Avaliação Probatória do Servidor. Manual de Ética da Prefeitura Mu-
nicipal de Campinas (disponível em: http://www.campinas.sp.gov.br/arquivos/manu-
al_etica.pdf).
 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 Conceitos de Administração pública, princípios da administração pública, hierarquia, 
o Brasil e sua Administração Pública: da República velha aos dias atuais. Modelos de 
Gestão Pública: patrimonialista, burocrático e gerencial. Compras na Administração 
pública. Lei de Licitações e contratos.
 Práticas de Escritório e Apoio Administrativo: protocolo, expedição, arquivo, proces-
sos, documentos, arquivística, gestão de documentos e informações, correspondências 
e serviços postais, recepção, atendimento ao público, atendimento telefônico, agenda-
mentos, recados e relatórios, reuniões, eventos e viagens, equipamentos e recursos, re-
dação ofi cial e textos técnicos. Recursos Humanos (RH): A gestão de Recursos Huma-
nos, Subsistemas de Recursos Humanos, comportamento humano nas organizações, 
Ética e Responsabilidade social. A gestão de pessoas na Administração Pública, Lei de 
Plano de Cargos, Carreiras e vencimentos dos Servidores do Município de Campinas 
(Lei nº 12.985/2007)
 Conhecimento e prática em planilha eletrônica e processador de texto. Conhecimen-
tos básicos de informática ( hardware ,  software , sistema operacional, entre outros).
 Conceitos de Educação de Jovens e Adultos. A EJA na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB).

 Para o cargo de  Administrador 
 CONHECIMENTOS GERAIS 
 Língua Portuguesa:  Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e 
não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e fi gurado das palavras. Pon-
tuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, artigo, pronome, verbo, 
advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação 
pronominal. Crase.
 Matemática:  Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo di-
visor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. 
Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sis-
tema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráfi cos. Sistemas 
de medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, 
teorema de Pitágoras. Resolução de situações-problema.
 Legislação:  Estatuto do Servidor Público de Campinas - Lei Municipal n.º 1.399/55 
(Artigo 15 e artigos 184 a 204). Decreto Municipal n.º 15.514/06, que dispõe sobre 
o Programa de Avaliação Probatória do Servidor. Manual de Ética da Prefeitura Mu-
nicipal de Campinas (disponível em: http://www.campinas.sp.gov.br/arquivos/manu-
al_etica.pdf).
 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 Administração geral - Conceitos e princípios fundamentais em Administração. Fun-
ções da Administração. Controle administrativo e indicadores de desempenho. Com-
portamento organizacional. Liderança. Trabalho em equipe. Comunicação. Motiva-
ção. Negociação. Gestão da mudança. Gestão estratégica. Processo de planejamento. 
Planejamento estratégico.  Balanced Scorecard . Gestão estratégica de pessoas. Gestão 
por competências. Gestão de Contratos.
 Avaliação do desempenho humano. Treinamento e desenvolvimento. Auditoria de re-
cursos humanos. Gestão de processos: análise de processos; cadeia de valor; desenho 
de processos; organogramas; estruturas organizacionais. Gestão de projetos: projetos 
como instrumento de ação estratégica; ciclo de projetos; Gestão da informação e do 
conhecimento. Processo decisório: ferramentas e técnicas de apoio à decisão; heurísti-
cas; tipos de decisões; solução de problemas. Administração de materiais.
 Administração Pública - Organização Governamental Brasileira; Princípios da admi-
nistração pública; Paradigmas da administração pública e reformas administrativas: 
administração pública burocrática; estado do bem-estar social; a nova gestão pública 
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e  new public management ; princípios; fundamentos de governança pública. Políticas 
Públicas: formulação e avaliação de políticas públicas; Estado e políticas públicas; o 
processo de política pública; arranjos institucionais e política pública. Planejamento 
público: planos; programas de governo; processo orçamentário; Plano Plurianual - 
PPA; Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO; Lei Orçamentária Anual - LOA. Flexi-
bilização da ação estatal: parcerias público-privadas; consórcios; terceirização; redes 
e parcerias com organizações da sociedade civil.
 Mudanças institucionais: conselhos; organizações sociais; organizações da socie-
dade civil de interesse público (OSCIP); centralização  versus  descentralização. Go-
vernança: princípios da governança; fundamentos e governança pública; governança 
dos espaços comuns; governabilidade;  accountability . Estratégia em Organizações 
Públicas: conceitos centrais em planejamento; processo estratégico; estrategistas e ge-
rentes; transformação e mudança estratégica. Gestão por resultados no setor público: 
metodologias de gestão; avaliação de programas e projetos públicos; indicadores de 
desempenho.
 Controle da Administração. Controle interno e externo. Noções de licitação: princí-
pios, defi nições, hipóteses de dispensa e inexigibilidade. Legislação: Lei de Licitações 
e Contratos Administrativos (Lei Federal n.º 8.666/1993) e atualizações; Improbidade 
Administrativa (Lei Federal n.º 8.429/1992) e atualizações; Lei de Responsabilidade 
Fiscal (Lei Complementar Federal n.º 101/2000) e atualizações; Lei do Pregão (Lei 
Federal n.º 10.520/2002) e atualizações; Lei Federal n.º 12.846/2013 e atualizações. 
Lei de Acesso à Informação - Lei Federal nº 12.527/11 e atualizações.
 Contabilidade Pública - Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Noções Gerais: 
conceito, objeto, campo de aplicação e abrangência, regimes contábeis, sistemas de 
contas: orçamentário, patrimonial e controle. Plano de Contas Aplicado ao Setor Pú-
blico. Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16).
 Orçamento público - conceitos, diretrizes e princípios orçamentários. Métodos, técni-
cas e instrumentos do orçamento público. Ciclo orçamentário (elaboração da proposta, 
discussão, votação e aprovação da lei de orçamento, execução e avaliação). Processo 
de planejamento orçamentário (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
Lei Orçamentária Anual).
 Créditos adicionais (suplementares, especiais e extraordinários). Execução orçamen-
tária e fi nanceira. Programação de desembolso e mecanismos retifi cadores do orça-
mento. Lei nº 4.320/1964. Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilida-
de Fiscal). Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 6ª edição - Parte 
I - Procedimentos Contábeis Orçamentários. Portaria STN n.º 553/2014 (Manual dos 
Demonstrativos Fiscais - 6ª edição - Parte IV - Relatório de Gestão Fiscal). Receita 
Pública. Receita Orçamentária e extraorçamentária. Conceituação, classifi cação e es-
tágios da receita orçamentária.
 Classifi cação da receita pública: institucional, por categorias econômicas, por fontes. 
Dívida ativa. Despesa Pública. Despesa Orçamentária e extraorçamentária. Conceitu-
ação, classifi cação e estágios da despesa orçamentária. Classifi cação da despesa pú-
blica: institucional, funcional, programática, por natureza. Restos a pagar. Despesa de 
exercícios anteriores. Suprimento de fundos (regime de adiantamento).
 A gestão de pessoas na Administração Pública, Lei de Plano de Cargos, Carreiras e 
vencimentos dos Servidores do Município de Campinas (Lei nº 12.985/2007)
 Conceitos de Educação de Jovens e Adultos. A EJA na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB).
 Conhecimento e prática em planilha eletrônica e processador de texto. Conhecimen-
tos básicos de informática (hardware, software, sistema operacional, entre outros).

 Para o cargo de  Professor de Educação Básica II - Educação de Jovens e Adultos 
- Programas de Educação de Jovens e Adultos 
 CONHECIMENTOS GERAIS 
 Língua Portuguesa:  Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e 
não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e fi gurado das palavras. Pon-
tuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, artigo, pronome, verbo, 
advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação 
pronominal. Crase.
 Matemática:  Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo di-
visor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. 
Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sis-
tema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráfi cos. Sistemas 
de medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, 
teorema de Pitágoras. Resolução de situações-problema.
 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E LEGISLAÇÃO 
 Educação de Jovens e Adultos: processo histórico e concepções. Alfabetização de 
adultos. Ensinar na diversidade etária (jovens, adultos e idosos na mesma sala). Or-
ganização curricular na EJA. Recuperação da aprendizagem de adolescentes, de 15 
a 17 anos, com defasagem de idade/série. Diretrizes para a educação de Jovens e 
Adultos. Relação entre educação, escola e sociedade: concepções de Educação e de 
Escola. A função social da escola, a educação inclusiva e o compromisso ético e so-
cial do educador. Gestão democrática: a participação como princípio. Organização da 
escola centrada no processo de desenvolvimento pleno do educando. Projeto político-
-pedagógico: fundamentos para a orientação, o planejamento e a implementação das 
ações educativas da escola. Construção participativa do projeto político-pedagógico 
e da autonomia da escola. Currículo e cultura: visão interdisciplinar e transversal do 
conhecimento. Currículo: a valorização das diferenças individuais, de gênero, étnicas 
e socioculturais e o combate à desigualdade. Currículo, conhecimento e processo de 
aprendizagem: as tendências pedagógicas na escola. Currículo na Educação Básica: a 
função da competência leitora e o desenvolvimento dos saberes escolares das diversas 
áreas de conhecimento. Currículo em ação: planejamento, seleção, contextualização e 
organização dos diversos tipos de conteúdos; o trabalho por projetos. A avaliação me-
diadora e a construção do conhecimento: acompanhamento dos processos de ensino e 
de aprendizagem. A mediação do professor, dialogal e problematizadora, no processo 
de aprendizagem e desenvolvimento do aluno; a inerente formação continuada do 
educador. A educação escolar e as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). 
Programas da Educação de Jovens e Adultos da Fundação Municipal para Educação 
Comunitária (FUMEC).
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ANEXO VII – CRONOGRAMA PREVISTO
DATAS 

PREVISTAS EVENTOS/ATIVIDADES

13.03.2020

INICIO:
√ DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES
√ DO PERÍODO DE SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO COMO PESSOA COM DEFI-
CIÊNCIA, BEM COMO DE ENVIO (UPLOAD) DA RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO
√ DO PERÍODO DE SOLICITAÇÃO DE PROVA ESPECIAL E/OU DE CONDIÇÕES 
ESPECIAIS E/OU DE TEMPO ADICIONAL PARA A REALIZAÇÃO DA(S) PROVA(S), 
BEM COMO DE ENVIO (UPLOAD) DA RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO
√ DO PERÍODO DE SOLICITAÇÃO DA CONDIÇÃO DE JURADO, BEM COMO DE 
ENVIO (UPLOAD) DA RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO
√ DO PERÍODO DE SOLICITAÇÃO DE TRATAMENTO E USO DE NOME SOCIAL, 
BEM COMO DE ENVIO (UPLOAD) DA RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO
√ DO PERÍODO DE SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO COMO NEGRO, BEM COMO 
DE ENVIO (UPLOAD) DA RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO

13 E 
16.03.2020

PERÍODO DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, BEM COMO 
DE ENVIO (UPLOAD) DA RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO

31.03.2020

PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS (DOM), E 
DISPONIBILIZAÇÃO, NO SITE DA VUNESP (WWW.VUNESP.COM.BR), A PARTIR 
DAS 10 HORAS – DO DEFERIMENTO E DO INDEFERIMENTO DE SOLICITAÇÕES 
DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO



15Campinas, segunda-feira, 09 de março de 2020 Diário Ofi cial do Município de Campinas

01 E 
02.04.2020

PERÍODO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO REF.AO INDEFERIMENTO DE 
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO

08.04.2020

PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS (DOM), E 
DISPONIBILIZAÇÃO, NO SITE DA VUNESP (WWW.VUNESP.COM.BR), A PARTIR 
DAS 10 HORAS – DO EDITAL DE ANÁLISE DE RECURSO(S) REF.INDEFERIMENTO 
DE SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO

14.04.2020

TÉRMINO:
√ DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES
√ DO PERÍODO DE SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO COMO PESSOA COM DEFI-
CIÊNCIA, BEM COMO DE ENVIO (UPLOAD) DA RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO
√ DO PERÍODO DE SOLICITAÇÃO DE PROVA ESPECIAL E/OU DE CONDIÇÕES 
ESPECIAIS E/OU DE TEMPO ADICIONAL PARA A REALIZAÇÃO DA(S) PROVA(S), 
BEM COMO DE ENVIO (UPLOAD) DA RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO
√ DO PERÍODO DE SOLICITAÇÃO DA CONDIÇÃO DE JURADO, BEM COMO DE 
ENVIO (UPLOAD) DA RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO
√ DO PERÍODO DE SOLICITAÇÃO DE TRATAMENTO E USO DE NOME SOCIAL, 
BEM COMO DE ENVIO (UPLOAD) DA RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO
√ DO PERÍODO DE SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO COMO NEGRO, BEM COMO 
DE ENVIO (UPLOAD) DA RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO

15.04.2020 VENCIMENTO DO BOLETO BANCÁRIO (ÚLTIMO DIA PARA PAGAMENTO DA 
TAXA DE INSCRIÇÃO)

28.04.2020

PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS (DOM), E 
DISPONIBILIZAÇÃO, NO SITE DA VUNESP (WWW.VUNESP.COM.BR), A PARTIR 
DAS 10 HORAS – DO DEFERIMENTO E DO INDEFERIMENTO DE:
√ SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA
√ SOLICITAÇÃO DE PROVA ESPECIAL E/OU DE CONDIÇÕES ESPECIAIS E/OU DE 
TEMPO ADICIONAL PARA A REALIZAÇÃO DA(S) PROVA(S)
√ SOLICITAÇÃO DA CONDIÇÃO DE JURADO
√ SOLICITAÇÃO DE TRATAMENTO E USO DE NOME SOCIAL
√ SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO COMO NEGRO

29 E 
30.04.2020

PERÍODO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO REF.AO INDEFERIMENTO DE:
√ SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA
√ SOLICITAÇÃO DE PROVA ESPECIAL E/OU DE CONDIÇÕES ESPECIAIS E/OU DE 
TEMPO ADICIONAL PARA A REALIZAÇÃO DA(S) PROVA(S)
√ SOLICITAÇÃO DA CONDIÇÃO DE JURADO
√ SOLICITAÇÃO DE TRATAMENTO E USO DE NOME SOCIAL
√ SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO COMO NEGRO

08.05.2020

PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS (DOM), E 
DISPONIBILIZAÇÃO, NO SITE DA VUNESP (WWW.VUNESP.COM.BR), A PARTIR 
DAS 10 HORAS – DO EDITAL DE ANÁLISE DE RECURSO(S) REF. AO INDEFERI-
MENTO DE:
√ SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA
√ SOLICITAÇÃO DE PROVA ESPECIAL E/OU DE CONDIÇÕES ESPECIAIS E/OU DE 
TEMPO ADICIONAL PARA A REALIZAÇÃO DA(S) PROVA(S)
√ SOLICITAÇÃO DA CONDIÇÃO DE JURADO
√ SOLICITAÇÃO DE TRATAMENTO E USO DE NOME SOCIAL
√ SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO COMO NEGRO

16.05.2020

PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS (DOM), E 
DISPONIBILIZAÇÃO, NO SITE DA VUNESP (WWW.VUNESP.COM.BR), A PARTIR 
DAS 10 HORAS:
√ DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 
(TODOS OS CARGOS)
√ DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS 
(CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS)

24.05.2020

APLICAÇÃO:
√ DAS PROVAS OBJETIVAS (TODOS OS CARGOS)
√ DA PROVA DE TÍTULOS (CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS)

25.05.2020 DISPONIBILIZAÇÃO (NO SITE WWW.VUNESP.COM.BR), A PARTIR DAS 14 HORAS:
√ DOS CADERNOS DE QUESTÕES DAS PROVAS OBJETIVAS (TODOS OS CARGOS)

26.05.2020

PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS (DOM), E DIS-
PONIBILIZAÇÃO, NO SITE DA VUNESP (WWW.VUNESP.COM.BR), A PARTIR DAS 
10 HORAS – DO EDITAL DIVULGAÇÃO DE GABARITO DAS PROVAS OBJETIVAS 
(TODOS OS CARGOS)

27 E 
28.05.2020

PERÍODO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO:
√ AO GABARITO DAS PROVAS OBJETIVAS (TODOS OS CARGOS)

09.06.2020

PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS (DOM), E 
DISPONIBILIZAÇÃO, NO SITE DA VUNESP (WWW.VUNESP.COM.BR), A PARTIR 
DAS 10 HORAS – DO EDITAL:
√ DE ANÁLISE DE RECURSO(S) REF. AO GABARITO DAS PROVAS OBJETIVAS 
(TODOS OS CARGOS)
√ DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DAS PROVAS OBJETIVAS (TODOS OS CARGOS)
√ DE DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA (CARGOS DE AGENTE ADMI-
NISTRATIVO E DE ADMINISTRADOR)
√ DE DIVULGAÇÃO DA LISTA DE CANDIDATOS QUE TERÃO A PROVA DE TÍTU-
LOS AVALIADA (CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - EDUCAÇÃO 
DE JOVENS E ADULTOS)

10 E 
12.06.2020

PERÍODO PARA:
√ VISTA DA FOLHA DE RESPOSTAS DAS PROVAS OBJETIVAS (TODOS OS CAR-
GOS)
√ INTERPOSIÇÃO DE RECURSO(S) REF. NOTAS DAS PROVAS OBJETIVAS (TODOS 
OS CARGOS)
√ INTERPOSIÇÃO DE RECURSO(S) REF. À CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA (CARGOS DE 
AGENTE ADMINISTRATIVO E DE ADMINISTRADOR)

17.06.2020

PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS (DOM), E 
DISPONIBILIZAÇÃO, NO SITE DA VUNESP (WWW.VUNESP.COM.BR), A PARTIR 
DAS 10 HORAS – DO EDITAL:
√ DE ANÁLISE DE RECURSO(S) REF. ÀS NOTAS DAS PROVAS OBJETIVAS (TODOS 
OS CARGOS)
√ DE ANÁLISE DE RECURSOS DE CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA (CARGOS DE AGEN-
TE ADMINISTRATIVO E DE ADMINISTRADOR)
√ DE DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL (CARGOS DE AGENTE ADMINIS-
TRATIVO E DE ADMINISTRADOR)
√ DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA PROVA DE TÍTULOS (CARGO DE PROFESSOR 
DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS)
√ DE DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA (CARGO DE PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA II - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS)

18 E 
19.06.2020

PERÍODO PARA:
√ INTERPOSIÇÃO DE RECURSO(S) REF. ÀS NOTAS DA PROVA DE TÍTULOS 
(CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS)
√ INTERPOSIÇÃO DE RECURSO(S) REF. À CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA (CARGO DE 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS)

27.06.2020

PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS (DOM), E 
DISPONIBILIZAÇÃO, NO SITE DA VUNESP (WWW.VUNESP.COM.BR), A PARTIR 
DAS 10 HORAS – DO EDITAL:
√ DE ANÁLISE DE RECURSO(S) REF. NOTAS DA PROVA DE TÍTULOS (CARGO DE 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS)
√ DE ANÁLISE DE RECURSO(S) REF. CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA (CARGO DE PRO-
FESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS)
√ DE DIVULGAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL (CARGO DE PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA II - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS)

----- AS DEMAIS DATAS SERÃO INFORMADAS OPORTUNAMENTE

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar desconheci-
mento, é expedido o presente Edital.
 

 Campinas, 06 de março de 2020 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da Fumec 

 SECRETARIA DE FINANÇAS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO 
- DCCA 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO DCCA / SMF 

 Expediente despachado pelo Sr. Coordenador 
  Protocolo :  2015/03/3170 
 Interessado:   Paulo Carvalho de Freitas 
 Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de 
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos,  AUTORIZO 
a conversão em renda  do depósito administrativo, no valor total de 143,1588  UFIC 
 para  extinção parcial  do créditode  IPTU  referente ao  exercício de 2015 relativo ao 
imóvel cadastrado sob o código cartográfi co nº  3322.44.84.0067.01001  nos moldes do 
artigo 102 da Lei Municipal n° 13.104/2007.
 

 Campinas, 06 de março de 2020 
  LUCAS SILVA CUNHA 

 COORDENADOR DA CSACPT. 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO DCCA / SMF 

 Expediente despachado pelo Sr. Coordenador 
  ProtocoloSEI:PMC.2020.00008036-11 
 Interessado: José Maria Paula Costa 
 Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de 
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos , foi apurado 
crédito tributário pago indevidamente no valor de 20,8595 UFIC -  decorrente do 
recolhimento em duplicidade para a parcela 01 do carnê de Taxa de Lixo 2018, lança-
do para o cartográfi co nº 3442.42.39.0104.01001, nos moldes do parágrafo 1º do ar-
tigo 44 da Lei Municipal 13.104/2007.  Decido que a repetição do referido indébito 
tributário será processada pela forma de compensação,  nos moldes do artigo 45 
da Lei Municipal 13.104/2007. Caso o crédito não seja utilizado em sua totalidade no 
procedimento de compensação, e não constem outros débitos vencidos ou vincendos 
em nome do sujeito passivo, fi ca autorizada a CSACPT/DCCA a encaminhar o pro-
cesso para restituição, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e 
Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

 ProtocoloSEI:PMC.2020.00009670-52 
 Interessado:GIUSEPPE PALMIERI NETO 
 Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de 
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos , foi apurado 
crédito tributário pago indevidamente no valor de 34,3658  UFIC -  decorrente do 
recolhimento em duplicidade da(s) parcela(s)1 do carnê de IPTU/Taxas 2020 - emis-
são 01/2020, para o imóvel 3431.51.32.0280.01001, nos moldes do Parágrafo Único 
do artigo 44 da Lei Municipal 13.104/2007.  Decido que a repetição do referido 
indébito tributário será processada pela forma de restituição,  nos moldes do ar-
tigo 45 da Lei Municipal 13.104/2007. Caso no momento de efetivar o pagamento 
da restituição constem débitos exigíveis em nome do contribuinte, fi ca autorizada a 
C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a providenciar a compensação do crédito reconhecido, nos 
moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF 
nº 001/2012.

 ProtocoloSEI:PMC.2019.00042623-13 
 Interessado: Uelna Carreira da Silva 
 Atendendo ao disposto nos artigos  66  e 70 c.c. art. 3º da Lei Municipal nº 13.104/2007, 
e Instrução Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução 
do Setor de Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos, 
fi ca prejudicada a análise da utilização do crédito reconhecido por meio do proto-
colo 2016/03/15005, para o imóvel 3443.13.25.0319.00000, , nos moldes do artigo 
85 da Lei Municipal nº 13.104/2007, uma vez que o crédito apurado de 358,7017 
UFIC’s,nos termos da decisão proferida pela CSACPT/DCCA publicada no DOM 
em 02/02/2019,foi utilizado para compensação do débito relativo as parcelas 01/11 a 
11/11 do IPTU/Taxas de 2007 do imóvel citado.
 

 Campinas, 06 de março de 2020 
  LUCAS SILVA CUNHA 

 COORDENADOR DA CSACPT. 
   

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO DCCA / SMF 

 Expediente despachado pelo Sr. Coordenador 
  Protocolo: 2014/10/37090 
 Interessado: HRPZ CONSULTORIA LTDA 
 Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de 
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos,  DECIDO  que 
a repetição do indébito tributário no valor de 464,0272 UFIC  reconhecido pelo 
Departamento de Receitas Mobiliárias/SMF e disponibilizado para aproveitamento 
no sistema de nota fi scal eletrônica do CCM 205.220-2, conforme decisão publicada 
no Diário Ofi cial do Município de 13/01/2017, cancelado do sistema da NFSe,  será 
processada pela forma de  restituição,  nos moldes dos artigos 44 ao 54 da precitada 
Lei Municipal 13.104/2007. Caso no momento de efetivar o pagamento da restitui-
ção constem débitos exigíveis em nome do contribuinte, fi ca autorizada a CSACPT/
DCCA a providenciar a compensação do crédito reconhecido, nos moldes do artigo 43 
e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012

 PROTOCOLO: 2016/03/20719   
 INTERESSADO: THE MALL GESTÃO E PARTICIPAÇÃO EM EMPREEN-
DIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA   
 Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de 
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos,  DECIDO  que 
a repetição do indébito tributário no valor de 4.357,6824 UFIC  reconhecido pelo 
Departamento de Receitas Mobiliárias/SMF e disponibilizado para aproveitamento no 
sistema de nota fi scal eletrônica do CCM 116.333-7, conforme decisão publicada no 
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Diário Ofi cial do Município de 14/12/2017, cancelado do sistema da NFSe,   será pro-
cessada pela forma de compensação,  nos moldes do artigo 163 e 170 da Lei Federal 
5.172/66, artigos 44 a 54 da Lei Municipal 13.104/2007. Caso após efetivado o proce-
dimento de compensação, restar crédito em nome do contribuinte e não houver outros 
débitos exigíveis em seu nome, fi ca autorizada a CSACPT/DCCA a encaminhar o 
processo para restituição, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 
e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo: 2016/03/05478 
 Interessado: HRPZ CONSULTORIA LTDA 
 Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de 
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos,  DECIDO  que 
a repetição do indébito tributário no valor de 437,9620 UFIC  reconhecido pelo 
Departamento de Receitas Mobiliárias/SMF e disponibilizado para aproveitamento 
no sistema de nota fi scal eletrônica do CCM 205.220-2, conforme decisão publicada 
no Diário Ofi cial do Município de 09/03/2018, cancelado do sistema da NFSe,  será 
processada pela forma de  restituição,  nos moldes dos artigos 44 ao 54 da precitada 
Lei Municipal 13.104/2007. Caso no momento de efetivar o pagamento da restitui-
ção constem débitos exigíveis em nome do contribuinte, fi ca autorizada a CSACPT/
DCCA a providenciar a compensação do crédito reconhecido, nos moldes do artigo 43 
e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo nº:   2016/03/24212 
 Interessado(a):  Filipe de Avila Pacheco 
 Atendendo ao disposto nos artigos  66  e 70 c.c. art. 3º da Lei Municipal nº 13.104/2007, 
com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Pro-
gramação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, fi ca 
prejudicada a análise da solicitação de conversão em renda do crédito proveniente dos 
recolhimentos dos depósitos administrativos de 2016, relativos ao código originário 
sob o nº 3242.52.18.0113.00000 , uma vez que a solicitação de Repetição de Indébito 
Tributário foi analisada e providenciada através do protocolo nº 2013/11/4046 e o 
aproveitamento dos depósitos administrativos em questão foram compensados no sis-
tema em 2016, nos moldes do artigo 85 da Lei Municipal nº 13.104/2007.

 Protocolo :  2017/3/4841 
 Interessado:   Paulo Lázaro Maria 
 Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de 
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos,  AUTORIZO a 
conversão em renda  dos depósitos administrativos, no valor total de 262,5653  UFIC 
 para  extinção total  do créditode  IPTU/taxa de lixo  referente ao  exercício de 2016 re-
lativo ao imóvel cadastrado sob o código cartográfi co nº  3442.51.81.0138.01001 , nos 
moldes do artigo 102 da Lei Municipal n° 13.104/2007.
 Após fi nalizadoo procedimento de conversão em renda restará um crédito no valor 
de  50,3773 UFIC’s,  o qual deverá ser compensado com débitos existentes em nome 
do sujeito passivo, nos moldesdoartigo43 e 45 da Lei 13.104/2007. Caso o crédito 
não seja utilizado em sua totalidade no procedimento de compensação, e não constem 
outros débitos vencidos ou vincendos em nome do sujeito passivo, fi ca autorizada a 
CSACPT/DCCA a encaminhar o processo para restituição, nos moldes do artigo 43 e 
45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo: 2017/03/07660 
 Interessado: SO FAST.COM COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS 
LTDA - EPP 
 Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de 
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos,  DECIDO  que 
a repetição do indébito tributário no valor de 276,2411 UFIC  reconhecido pelo 
Departamento de Receitas Mobiliárias/SMF e disponibilizado para aproveitamento 
no sistema de nota fi scal eletrônica do CCM 369.640-5, conforme decisão publicada 
no Diário Ofi cial do Município de 17/05/2019, cancelado do sistema da NFSe,  será 
processada pela forma de  restituição,  nos moldes dos artigos 44 ao 54 da precitada 
Lei Municipal 13.104/2007. Caso no momento de efetivar o pagamento da restitui-
ção constem débitos exigíveis em nome do contribuinte, fi ca autorizada a CSACPT/
DCCA a providenciar a compensação do crédito reconhecido, nos moldes do artigo 43 
e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo nº:   2017/03/8708 
 Interessado(a):  Maria Carolina Hee Silva 
 Atendendo ao disposto nos artigos  66  e 70 c.c. art. 3º da Lei Municipal nº 13.104/2007, 
com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Pro-
gramação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, 
fi ca prejudicada a análise da solicitação conversão em renda do crédito provenien-
te dos recolhimentos dos depósitos administrativos de 2016, relativos ao código 
3242.63.46.1213.00000, uma vez que a solicitação de Repetição de Indébito Tributá-
rio foi analisada e providenciada através do protocolo nº 2014/03/28519 e o aprovei-
tamento dos depósitos administrativos em questão foram compensados na reemissão 
lançada no sistema em novembro de 2016, nos moldes do artigo 85 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007.

 Protocolo: 2017/03/09108 
 Interessado: SANDRO MENDONÇA DE FARIA 

 Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 
13.104/2007, com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, 
Controle e Programação Tributária deste Departamento e nos documentos constantes 
nos autos,  DECIDO  que a repetição do indébito tributário no valor de 9.754,3562 
UFIC,  decorrente do recolhimento indevido para - Retido na Fonte, referente ao 
Construção Civil, lançado nos meses de competência 05 a 12/2011 e 01 a 08/2012 para 
o CCM 178.009-3, tendo em vista que os pagamentos efetuados não foram abatidos do 
lançamento da guia de recolhimento, e reconhecido nos termos da decisão do Depar-
tamento de Receitas Mobiliárias/SMF publicada no DOM de 12/11/2019,  será pro-
cessada pela forma de compensação  nos moldes dos artigos 42 a 54 da precitada Lei 
Municipal 13.104/2007. Caso após efetivado o procedimento de compensação, restar 
crédito em nome do contribuinte e não haja outros débitos exigíveis em seu nome, fi ca 
autorizada a CSACPT/DCCA a encaminhar o processo para restituição, nos moldes do 
artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012. 
 

 Campinas, 06 de março de 2020 
  LUCAS SILVA CUNHA 

 COORDENADOR DA CSACPT. 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DRI 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDISSO ADMINISTRATIVO TRI-

BUTÁRIO 
  
Processo SEI: PMC.2018.00002285-79
Interessado: DOUGLAS BRAMBILLA, GUILHERME SOUZA ANDRADE
Código Cartográfico: 3164.42.46.0747.01001
  Assunto: Revisão de Tributos - IPTU/Taxa de Lixo 
Tendo em vista o cancelamento dos lançamentos contestados, com base na decisão 
contida no protocolado nº 1998/0/19363, certifi camos a perda de objeto do presente 
requerimento. 

 Campinas, 05 de março de 2020 
 JORGE LUÍZ MÔNACO 

 AFTM - Matrícula 131.302-9 - Coordenador da CSFI-DRI/SMF  
   

 NOTIFICAÇÃO FISCAL 
  

  PROTOCOLADO  SEI PMC 2018.00032207-90
 AUTUADO:  ANDARA ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA 
 CNPJ : 21.560.473/0001-13

 ASSUNTO:  Lançamento de ITBI 

 Notifi ca-se o contribuinte acima identifi cado, nos termos dos artigos 21, inciso IV, 22 
e 29, da Lei Municipal nº 13.104/2007, dos lançamentos dos Autos de Infração e de 
Imposição de Multa - AIIM's de ITBI nºs 002098/2020, 002100/2020 e 002102/2020, 
abaixo descritos.

 O contribuinte fi ca notifi cado da obrigação de pagar o presente imposto ou impugná-
-lo, no prazo de 30 (trinta) dias do seu recebimento, conforme artigo 34, caput, da 
mesma lei. Na hipótese de opção pelo pagamento, o autuado deve, munido desta noti-
fi cação, requerer o boleto correspondente através dos seguintes canais de atendimento:
 a) comparecimento em um dos postos do Atendimento Porta Aberta (veja no site: 
www.campinas.sp.gov.br/porta-aberta os locais e horários de atendimento);
 b) Através do Serviço de Atendimento ao Contribuinte - SAC pelo telefone (19) 3755-
6000 ou pelo endereço eletrônico:  sac@campinas.sp.gov.br  . 

 Para impugnar o AIIM lançado, o autuado deve protocolar, individualmente por 
AIIM, no Atendimento do DRI no Porta Aberta, no térreo do Paço Municipal, reque-
rimento devidamente instruído e fundamentado com as provas do alegado. Identifi car 
na petição o protocolado do AIIM impugnado e o correspondente número do AIIM.

 FUNDAMENTO LEGAL :
 IMPOSTO : Lei Municipal nº 12.391/2005,artigos 1º, 2º, caput, inciso I; 9º; 12 e 14, 
alinea "g"
 JUROS : Lei Municipal nº 12.391/2005, artigo 21, inciso I
 MULTA  Lei Municipal nº 12.391/2005, artigo 21, inciso II

 AIIM 002098/2020 (protocolado SEI PMC 2020.00012863-18)  
 Constituição do crédito tributário do ITBI relativo a integralização do imóvel cadas-
trado sob código cartográfi co nº 3414.34.07.0030.01001 ao patrimônio da empresa 
 ANDARA ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA  pelos só-
cios:  FLÁVIO MOTA RAMOS E VANISE COELHO RAMOS,  conforme contrato 
social de constituição da sociedade datado de 04/12/2014, face o indeferimento do 
pedido de reconhecimento da não incidência do ITBI estabelecida na decisão do DRI 
publicada no Diário Ofi cial do Município em 23/08/2019, através do protocolado SEI 
PMC. 2018.00032207-90, tendo em vista que o interessado não comprovou que nos 
três primeiros anos posteriores à data da aquisição dos imóveis (2015, 2016 e 2017) 
não tivesse a empresa adquirente atividade preponderante de compra, venda ou loca-
ção de bens imóveis ou direitos relativos à sua aquisição ou de arrendamento mer-
cantil, de conformidade com as disposições do artigo 5º, inciso I e artigo 6º, caput e § 
1º, da Lei Municipal nº 12.391/2005, somente apresentando documentos contábeis e 
fi scais que demonstram a inatividade operacional da sociedade no período fi scalizado, 
o que constitui óbice à verifi cação pelo fi sco da atividade preponderante da empresa, 
bem como restou caracterizada através de auditoria fi scal empreendida a confusão 
patrimonial entre os sócios e a pessoa jurídica.
 Data do fato gerador: 04/12/2014
 Base de Cálculo: R$ 274.358,49
 Valor do Imposto em 06/03/2020: R$ 12.073,51

 AIIM 002100/2020 (protocolado SEI PMC 2020.00012939-51)  
 Constituição do crédito tributário do ITBI relativo a integralização do imóvel cadas-
trado sob código cartográfi co nº 3414.34.07.0040.01001 ao patrimônio da empresa 
 ANDARA ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA  pelos só-
cios:  FLÁVIO MOTA RAMOS E VANISE COELHO RAMOS,  conforme contrato 
social de constituição da sociedade datado de 04/12/2014, face o indeferimento do 
pedido de reconhecimento da não incidência do ITBI estabelecida na decisão do DRI 
publicada no Diário Ofi cial do Município em 23/08/2019, através do protocolado SEI 
PMC. 2018.00032207-90, tendo em vista que o interessado não comprovou que nos 
três primeiros anos posteriores à data da aquisição dos imóveis (2015, 2016 e 2017) 
não tivesse a empresa adquirente atividade preponderante de compra, venda ou loca-
ção de bens imóveis ou direitos relativos à sua aquisição ou de arrendamento mer-
cantil, de conformidade com as disposições do artigo 5º, inciso I e artigo 6º, caput e § 
1º, da Lei Municipal nº 12.391/2005, somente apresentando documentos contábeis e 
fi scais que demonstram a inatividade operacional da sociedade no período fi scalizado, 
o que constitui óbice à verifi cação pelo fi sco da atividade preponderante da empresa, 
bem como restou caracterizada através de auditoria fi scal empreendida a confusão 
patrimonial entre os sócios e a pessoa jurídica.
 Data do fato gerador: 04/12/2014
 Base de Cálculo: R$ 250.355,78
 Valor do Imposto em 06/03/2020: R$ 11.017,25

 AIIM 002102/2020 (protocolado SEI PMC 2020.00012943-37)  
 Constituição do crédito tributário do ITBI relativo a integralização do imóvel cadas-
trado sob código cartográfi co nº 3414.34.07.0050.01001 ao patrimônio da empresa 
 ANDARA ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA  pelos só-
cios:  FLÁVIO MOTA RAMOS E VANISE COELHO RAMOS,  conforme contrato 
social de constituição da sociedade datado de 04/12/2014, face o indeferimento do 
pedido de reconhecimento da não incidência do ITBI estabelecida na decisão do DRI 
publicada no Diário Ofi cial do Município em 23/08/2019, através do protocolado SEI 
PMC. 2018.00032207-90, tendo em vista que o interessado não comprovou que nos 
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três primeiros anos posteriores à data da aquisição dos imóveis (2015, 2016 e 2017) 
não tivesse a empresa adquirente atividade preponderante de compra, venda ou loca-
ção de bens imóveis ou direitos relativos à sua aquisição ou de arrendamento mer-
cantil, de conformidade com as disposições do artigo 5º, inciso I e artigo 6º, caput e § 
1º, da Lei Municipal nº 12.391/2005, somente apresentando documentos contábeis e 
fi scais que demonstram a inatividade operacional da sociedade no período fi scalizado, 
o que constitui óbice à verifi cação pelo fi sco da atividade preponderante da empresa, 
bem como restou caracterizada através de auditoria fi scal empreendida a confusão 
patrimonial entre os sócios e a pessoa jurídica.
 Data do fato gerador: 04/12/2014
 Base de Cálculo: R$ 257.203,68
 Valor do Imposto em 06/03/2020: R$ 11.318,58
 

 SERGIO EDUARDO POZZEBON 
 AUDITOR FISCAL TRIBUTARIO 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS - DRM 

 COORDENADORIA SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO 
FISCAL E PROTOCOLOS 

  
  Protocolado: 2018.000.31170-18
 Interessado: Atento Brasil S/A
 CNPJ: 02.879.250/0007-64
  Assunto: Pedido de Restituição de ISSQN como prestador 
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70, da Lei municipal 13.104/07, e artigo 2º 
da Instrução Normativa 004/2018 - DRM/SMF, e no art.83, inciso II, da lei Municipal 
13.104/07,  NÃO CONHEÇO  do pedido do interessado pois o mesmo não é Legítimo 
para pedir restituição do ISSQN recolhido pelos tomadores do serviço.

 Protocolado: 2018.000.28950-17
 Interessado: FLX Energy - Eireli
 CNPJ: 19.029.490/0001-87
 Inscrição Mobiliária: 240.817-1
  Assunto: Pedido de Restituição de ISSQN como prestador 
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70, da Lei municipal 13.104/07, e no artigo 
2º da Instrução Normativa 004/2018 - DRM/SMF,  DEFIRO  o pedido do interessado, 
e reconheço do Direito ao crédito do ISSQN pago indevidamente pelo prestador do 
Serviço, no valor de243,4833 UFIC, referente às competências 08/2017, 12/2017 e 
03/20218, nos termos do artigo 44 da Lei Municipal 13.104/2007.

 Protocolado: 2018.000.33556-10
 Interessado: Cond. Residencial Port de France
 CNPJ: 21.026.917/0001-35
 Inscrição Mobiliária: 317.976-1
Assunto: Pedido de Restituição de ISSQN como tomador 
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70, da Lei municipal 13.104/07 e no artigo 
2º da Instrução Normativa 004/2018 - DRM/SMF,  DEFIRO  o pedido do interessado e 
reconheço o Direito ao crédito do ISSQN pago indevidamente como tomador de servi-
ço, para competência 11/2017, no valor de20,9538 UFIC, para a inscrição Mobiliária 
nº 317.976-1, nos termos do § 1º do artigo 32 da Lei Municipal 12.392/2005.   

 MARISLANE VIEIRA SANTOS 
 AFTM, Coordenadora da CSPFP/DRM/SMF 

   

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

  
  NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO DO ISSQN OFÍ-
CIO (VALOR FIXO) 
 Protocolo SEI: PMC.2020.00011090-25  
  Contribuinte: Carolina Credidio Caligiuri - Sociedade Individual de Advocacia   
CNPJ: 36.213.993/0001-27
 CCM: 589.378-0
  Assunto: Revisão ex officio do ISSQN-ofício das competências de 2019 e 2020 
Acolho a manifestação fi scal, nos termos do artigo 72 do Decreto Municipal nº 
15.356/2005, REVISO, ex offi  cio, os lançamentos tributários referentes ao ISSQN-
-ofício referente às competências de 2019 e 2020, valores equivalentes a 150,0000 
UFIC e 600,0000 UFIC (respectivamente), declarando a nulidade dos referidos lan-
çamentos, conforme artigo 145, inciso III c/c artigo 149, inciso VIII da Lei Comple-
mentar Federal nº 5.172/66 (CTN) e NOTIFICO o contribuinte identifi cado que, a 
partir do seu ingresso no Regime Especial de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
- SIMPLES NACIONAL (03/10/2019), o recolhimento do ISSQN deve ocorrer por 
meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - DAS, calculado de acordo 
com valor da receita bruta mensal com aplicação das alíquotas previstas no anexo IV 
da Resolução CGSN nº 140/2018 conforme artigo 25, § 1º, inciso IV, alínea "c", § 12, 
da Resolução supracitada e que, no caso de solicitação de restituição, essa deverá ser 
feita em procedimento específi co.

 NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO DO ISSQN OFÍ-
CIO (VALOR FIXO)
 Protocolo SEI:PMC.2020.00011817-29
 Contribuinte: Mariana Carvalho Sociedade Individual de Advocacia
 CNPJ:35.882.651/0001-37
 CCM: 583.838-0
  Assunto: Revisão ex officio do ISSQN-ofício da competência de 202 0
Acolho a manifestação fi scal, nos termos do artigo 72 do Decreto Municipal nº 
15.356/2005, REVISO, ex offi  cio, o lançamento tributário referente ao ISSQN-ofício 
referente à competência de 2020, valor equivalente a 600,0000 UFIC, declarando a 
nulidade do referido lançamento, conforme artigo 145, inciso III c/c artigo 149, inciso 
VIII da Lei Complementar Federal nº 5.172/66 (CTN) e NOTIFICO o contribuin-
te identifi cado que, a partir do seu ingresso no Regime Especial de Arrecadação de 
Tributos e Contribuições - SIMPLES NACIONAL (01/01/2020), o recolhimento do 
ISSQN deve ocorrer por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional 
- DAS, calculado de acordo com valor da receita bruta mensal com aplicação das 
alíquotas previstas no anexo IV da Resolução CGSN nº 140/2018 conforme artigo 25, 
§ 1º, inciso IV, alínea "c", § 12, da Resolução supracitada e que, no caso de solicitação 
de restituição, essa deverá ser feita em procedimento específi co.

 NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO DO ISSQN OFÍ-
CIO (VALOR FIXO)
 Protocolo SEI:PMC.2020.00011100-31
 Contribuinte: Souto Miranda e Morais Sociedade de Advogados

 CNPJ:36.289.947/0001-01
 CCM:591.479-5
  Assunto: Revisão ex officio do ISSQN-ofício das competências de 2019 e 2020 
Acolho a manifestação fi scal, nos termos do artigo 72 do Decreto Municipal nº 
15.356/2005, REVISO, ex offi  cio, os lançamentos tributários referentes ao ISSQN-
-ofício referente às competências de 2019e 2020, valores equivalentes a 100,0000 
UFIC e 1.200,0000 UFIC (respectivamente), declarando a nulidade dos referidos 
lançamentos, conforme artigo 145, inciso III c/c artigo 149, inciso VIII da Lei Com-
plementar Federal nº 5.172/66 (CTN) e NOTIFICO o contribuinte identifi cado que, a 
partir do seu ingresso no Regime Especial de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
- SIMPLES NACIONAL (18/12/2019), o recolhimento do ISSQN deve ocorrer por 
meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - DAS, calculado de acordo 
com valor da receita bruta mensal com aplicação das alíquotas previstas no anexo IV 
da Resolução CGSN nº 140/2018 conforme artigo 25, § 1º, inciso IV, alínea "c", § 12, 
da Resolução supracitada e que, no caso de solicitação de restituição, essa deverá ser 
feita em procedimento específi co.

 NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO DO ISSQN OFÍ-
CIO (VALOR FIXO)
 Protocolo SEI:PMC.2020.00009652-71
 Contribuinte: Nilton Cesar de Resende Sociedade Individual de Advocacia
 CNPJ:36.231.859/0001-59
 CCM: 590.174-0
Assunto: Revisão ex officio do ISSQN-ofício das competências de 2019 e 2020 
Acolho a manifestação fi scal, nos termos do artigo 72 do Decreto Municipal nº 
15.356/2005, REVISO, ex offi  cio, os lançamentos tributários referentes ao ISSQN-
-ofício referente às competências de 2019e 2020, valores equivalentes a 50,0000 
UFIC e 600,0000 UFIC (respectivamente), declarando a nulidade dos referidos lan-
çamentos, conforme artigo 145, inciso III c/c artigo 149, inciso VIII da Lei Comple-
mentar Federal nº 5.172/66 (CTN) e NOTIFICO o contribuinte identifi cado que, a 
partir do seu ingresso no Regime Especial de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
- SIMPLES NACIONAL (04/12/2019), o recolhimento do ISSQN deve ocorrer por 
meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - DAS, calculado de acordo 
com valor da receita bruta mensal com aplicação das alíquotas previstas no anexo IV 
da Resolução CGSN nº 140/2018 conforme artigo 25, § 1º, inciso IV, alínea "c", § 12, 
da Resolução supracitada e que, no caso de solicitação de restituição, essa deverá ser 
feita em procedimento específi co.

 NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO DO ISSQN OFÍ-
CIO (VALOR FIXO)
 Protocolo SEI:PMC.2020.00009658-66
 Contribuinte: Luciana Gonçalves de Freitas Sociedade Individual de Advocacia
 CNPJ:35.898.072/0001-82
 CCM: 586.716-9
Assunto: Revisão ex officio do ISSQN-ofício das competências de 2019 e 2020 
Acolho a manifestação fi scal, nos termos do artigo 72 do Decreto Municipal nº 
15.356/2005, REVISO, ex offi  cio, os lançamentos tributários referentes ao ISSQN-
-ofício referente às competências de 2019e 2020, valores equivalentes a 100,0000 
UFIC e 600,0000 UFIC (respectivamente), declarando a nulidade dos referidos lan-
çamentos, conforme artigo 145, inciso III c/c artigo 149, inciso VIII da Lei Comple-
mentar Federal nº 5.172/66 (CTN) e NOTIFICO o contribuinte identifi cado que, a 
partir do seu ingresso no Regime Especial de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
- SIMPLES NACIONAL (21/11/2019), o recolhimento do ISSQN deve ocorrer por 
meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - DAS, calculado de acordo 
com valor da receita bruta mensal com aplicação das alíquotas previstas no anexo IV 
da Resolução CGSN nº 140/2018 conforme artigo 25, § 1º, inciso IV, alínea "c", § 12, 
da Resolução supracitada e que, no caso de solicitação de restituição, essa deverá ser 
feita em procedimento específi co.

 NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO DO ISSQN OFÍ-
CIO (VALOR FIXO)
 Protocolo SEI:PMC.2020.00009663-23
 Contribuinte: Coy - Serviços de Odontologia Ltda. Me
 CNPJ:36.028.031/0001-06
 CCM: 589.117-5
Assunto: Revisão ex officio do ISSQN-ofício das competências de 2019 e 2020 
Acolho a manifestação fi scal, nos termos do artigo 72 do Decreto Municipal nº 
15.356/2005, REVISO, ex offi  cio, os lançamentos tributários referentes ao ISSQN-
-ofício referente às competências de 2019e 2020, valores equivalentes a 200,0000 
UFIC e 1.200,0000 UFIC (respectivamente), declarando a nulidade dos referidos 
lançamentos, conforme artigo 145, inciso III c/c artigo 149, inciso VIII da Lei Com-
plementar Federal nº 5.172/66 (CTN) e NOTIFICO o contribuinte identifi cado que, a 
partir do seu ingresso no Regime Especial de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
- SIMPLES NACIONAL (21/11/2019), o recolhimento do ISSQN deve ocorrer por 
meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - DAS, calculado de acordo 
com valor da receita bruta mensal com aplicação das alíquotas previstas no anexo IV 
da Resolução CGSN nº 140/2018 conforme artigo 25, § 1º, inciso IV, alínea "c", § 12, 
da Resolução supracitada e que, no caso de solicitação de restituição, essa deverá ser 
feita em procedimento específi co.

 NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO DO ISSQN OFÍ-
CIO (VALOR FIXO)
 Protocolo SEI:PMC.2020.00009603-92
 Contribuinte: Carlos Alberto Joaquim - Sociedade Individual de Advocacia
 CNPJ:36.026.794/0001-00
 CCM: 589.109-4
Assunto: Revisão ex officio do ISSQN-ofício das competências de 2019 e 2020 
Acolho a manifestação fi scal, nos termos do artigo 72 do Decreto Municipal nº 
15.356/2005, REVISO, ex offi  cio, os lançamentos tributários referentes ao ISSQN-
-ofício referente às competências de 2019e 2020, valores equivalentes a 50,0000 
UFIC e 600,0000 UFIC (respectivamente), declarando as nulidades dos referidos 
lançamentos conforme artigo 145, inciso III c/c artigo 149, inciso VIII da Lei Com-
plementar Federal nº 5.172/66 (CTN) e NOTIFICO o contribuinte identifi cado que, a 
partir do seu ingresso no Regime Especial de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
- SIMPLES NACIONAL (04/12/2019), o recolhimento do ISSQN deve ocorrer por 
meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - DAS, calculado de acordo 
com valor da receita bruta mensal com aplicação das alíquotas previstas no anexo IV 
da Resolução CGSN nº 140/2018 conforme artigo 25, § 1º, inciso IV, alínea "c", § 12, 
da Resolução supracitada e que, no caso de solicitação de restituição, essa deverá ser 
feita em procedimento específi co.

 NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO DO ISSQN OFÍ-
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CIO (VALOR FIXO)
 Protocolo SEI:PMC.2020.00009611-01
 Contribuinte: Cotrin Loro Sociedade Individual de Advocacia
 CNPJ:36.242.924/0001-41
 CCM: 590.348-3
Assunto: Revisão ex officio do ISSQN-ofício das competências de 2019 e 2020 
Acolho a manifestação fi scal, nos termos do artigo 72 do Decreto Municipal nº 
15.356/2005, REVISO, ex offi  cio, os lançamentos tributários referentes ao ISSQN-
-ofício referente às competências de 2019 e 2020, valores equivalentesa 150,0000 
UFIC e 600,0000 UFIC (respectivamente),declarando as nulidades dos referidos lan-
çamentos, conforme artigo 145, inciso III c/c artigo 149, inciso VIII da Lei Comple-
mentar Federal nº 5.172/66 (CTN) e NOTIFICO o contribuinte identifi cado que, a 
partir do seu ingresso no Regime Especial de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
- SIMPLES NACIONAL (17/10/2018), o recolhimento do ISSQN deve ocorrer por 
meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - DAS, calculado de acordo 
com valor da receita bruta mensal com aplicação das alíquotas previstas no anexo IV 
da Resolução CGSN nº 140/2018 conforme artigo 25, § 1º, inciso IV, alínea "c", § 12, 
da Resolução supracitada e que, no caso de solicitação de restituição, essa deverá ser 
feita em procedimento específi co.

 NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO DO ISSQN OFÍ-
CIO (VALOR FIXO)
 Protocolo SEI:PMC.2020.00009624-17
 Contribuinte: Carlos Wolk Filho Sociedade Individual de Advocacia
 CNPJ:36.188.030/0001-10
 CCM: 590.090-5
Assunto: Revisão ex officio do ISSQN-ofício das competências de 2019 e 2020 
Acolho a manifestação fi scal, nos termos do artigo 72 do Decreto Municipal nº 
15.356/2005, REVISO, ex offi  cio, os lançamentos tributários referentes ao ISSQN-
-ofício referentes às competências de 2019 e 2020, valores equivalentes aa 200,0000 
UFIC e 600,0000 UFIC (respectivamente),declarando as nulidades dos referidos lan-
çamentos, conforme artigo 145, inciso III c/c artigo 149, inciso VIII da Lei Comple-
mentar Federal nº 5.172/66 (CTN) e NOTIFICO o contribuinte identifi cado que, a 
partir do seu ingresso no Regime Especial de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
- SIMPLES NACIONAL (16/09/2019), o recolhimento do ISSQN deve ocorrer por 
meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - DAS, calculado de acordo 
com valor da receita bruta mensal com aplicação das alíquotas previstas no anexo IV 
da Resolução CGSN nº 140/2018 conforme artigo 25, § 1º, inciso IV, alínea "c", § 12, 
da Resolução supracitada e que, no caso de solicitação de restituição, essa deverá ser 
feita em procedimento específi co.
 
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO DO ISSQN OFÍ-
CIO (VALOR FIXO)
 Protocolo SEI:PMC.2020.00009638-12
 Contribuinte: Rodrigues Cordeiro Sociedade Individual de Advocacia
 CNPJ:36.228.525/0001-26
 CCM: 590.198-7
Assunto: Revisão ex officio do ISSQN-ofício das competências de 2019 e 2020 
Acolho a manifestação fi scal, nos termos do artigo 72 do Decreto Municipal nº 
15.356/2005, REVISO, ex offi  cio, os lançamentos tributários referentes ao ISSQN-
-ofício referentes às competências de 2019 e 2020, valores equivalentes a 150,0000 
UFIC e 600,0000 UFIC (respectivamente),declarando as nulidades dos referidos lan-
çamentos, conforme artigo 145, inciso III c/c artigo 149, inciso VIII da Lei Comple-
mentar Federal nº 5.172/66 (CTN) e NOTIFICO o contribuinte identifi cado que, a 
partir do seu ingresso no Regime Especial de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
- SIMPLES NACIONAL (03/12/2019), o recolhimento do ISSQN deve ocorrer por 
meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - DAS, calculado de acordo 
com valor da receita bruta mensal com aplicação das alíquotas previstas no anexo IV 
da Resolução CGSN nº 140/2018 conforme artigo 25, § 1º, inciso IV, alínea "c", § 12, 
da Resolução supracitada e que, no caso de solicitação de restituição, essa deverá ser 
feita em procedimento específi co.
 

 CESAR C. DE ASSUMPÇÃO 
 AFTM, Coordenador da CSCM/DRM/SMF 

   

 COORDENADORIA SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO 
FISCAL E PROTOCOLOS 

  
  Protocolo SEI:PMC2018.00039344-82
 Interessado:Alberto Rodrigues Teodoro
 Requerente:Alberto Rodrigues Teodoro
 CCM:355917
 Assunto:Solicitação de encerramento retroativo de inscrição mobiliária/ISSQN 
Nos termos do art. 66 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e arts. 2º e 3º da Instrução Nor-
mativa 04/2018,  defiro  o pedido de encerramento retroativo da Inscrição Municipal  
n°  355917  a partir de 17/07/2014, por apresentar prova hábil para o atendimento do 
presente pedido, com base no disposto no art. 1°, inciso VIe 2º, parágrafo 4º da Instru-
ção Normativa DRM/SMF 02/2015 c/c art. 64, parágrafo 2° do Decreto Municipal n° 
15.356/2005, cancelando os lançamentos do ISSQN Ofício de profi ssional autônomo 
posteriores a data de encerramento da inscrição municipal.
 

 MARISLANE VIEIRA SANTOS 
 AFTM - Coordenadora da CSPFP/DRM/SMF 

   

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

  
  Protocolo: 2019.00012936-92 
 Interessado: WMZ COMÉRCIO EXTERIOR LTDA 
 CNPJ: 66.006.834/0001-12 
 Requerente: GABRIEL MOHERDAUI MACEDO 
 Assunto: Pedido de reconsideração de indeferimento de cadastro CENE - Cadas-
tro de Empresas não Estabelecidas no Município de Campinas 
Tendo em vista os documentos e informações constantes no processo acolho a ma-
nifestação fi scal anexada e, nos termos do artigo nº 72 do Decreto Municipal nº 
15.356/05 c/c artigo 83, I da Lei Municipal nº 13.104/2007, não conheço o presen-
te pedido. Em que pese isso, de ofício, determino a alteração do cadastro vinculado 
ao CNPJ supracitado do status indeferido para aguardando documentação e, após a 
anexação dos documentos necessários (efetuada pela administração tributária), para 
deferido, nos termos do artigo 4º da Instrução Normativa DRM/SMF nº 002/2017.
 Protocolo: 2019.00039637-50 

 Interessado: ELI SOUZA CRUZ REFRIGERAÇÃO 
 CNPJ: 04.472.229/0001-80 
 Requerente: VILSON PEDRO 
 Assunto: Pedido de reconsideração de indeferimento de cadastro CENE - Cadas-
tro de Empresas não Estabelecidas no Município de Campinas 
Tendo em vista os documentos e informações constantes no processo, acolho a 
manifestação fi scal anexada e, nos termos do artigo nº 72 do Decreto Municipal nº 
15.356/05 c/c artigo 83, I da Lei Municipal nº 13.104/2007, não conheço o presente 
pedido. Em que pese isso, de ofício, determino a alteração do cadastro CENE vincu-
lado ao CNPJ supracitado do status indeferido para aguardando documentação e, após 
a anexação dos documentos necessários (efetuada pela administração tributária), para 
deferido, nos termos do artigo 4º da Instrução Normativa DRM/SMF nº 002/2017.
 Protocolo: 2019.00040887-04 
 Interessado: DMCARD CARTÕES DE CRÉDITO S.A 
 CNPJ: 16.581.207/0001-37 
 Requerente: DENIS CESAR CORREIA  
 Assunto: Pedido de reconsideração de indeferimento de cadastro CENE - Cadas-
tro de Empresas não Estabelecidas no Município de Campinas 

Tendo em vista os documentos e informações constantes no processo, acolho a 
manifestação fi scal anexada e, nos termos do artigo nº 72 do Decreto Municipal nº 
15.356/05 c/c artigo 83, I da Lei Municipal nº 13.104/2007, não conheço o presente 
pedido. Em que pese isso, de ofício, determino a alteração do cadastro CENE vincu-
lado ao CNPJ supracitado do status indeferido para aguardando documentação e, após 
a anexação dos documentos necessários (efetuada pela administração tributária), para 
deferido, nos termos do artigo 4º da Instrução Normativa DRM/SMF nº 002/2017.
 Protocolo: 2019.00041372-50 
 Interessado: JOAQUIM BARBARA DE ASSIS - EVENTOS ESPORTIVOS 
 CNPJ: 32.538.174/0001-07 
 Requerente: NELSON GUILHERME FILHO 
 Assunto: Pedido de reconsideração de indeferimento de cadastro CENE - Cadas-
tro de Empresas não Estabelecidas no Município de Campinas 
Tendo em vista os documentos e informações constantes no processo acolho a ma-
nifestação fi scal anexada e, nos termos do artigo nº 72 do Decreto Municipal nº 
15.356/05, defi ro o presente pedido. Ademais, determino a alteração do cadastro vin-
culado ao CNPJ supracitado do status indeferido para aguardando documentação e, 
após a anexação dos documentos necessários (efetuada pela administração tributária), 
para deferido.
 Protocolo: 2019.00042185-01 
 Interessado: MIRNA MARIENNE SUZIN E SILVA 
 CNPJ: 10.641.373/0001-03 
 Requerente: MIRNA MARIENNE SUZIN E SILVA 
 Assunto: Pedido de reconsideração de indeferimento de cadastro CENE - Cadas-
tro de Empresas não Estabelecidas no Município de Campinas 
Tendo em vista os documentos e informações constantes no processo, acolho a 
manifestação fi scal anexada e, nos termos do artigo nº 72 do Decreto Municipal nº 
15.356/05 c/c artigo 83, I da Lei Municipal nº 13.104/2007, não conheço o presente 
pedido. Em que pese isso, de ofício, determino a alteração do cadastro CENE vincu-
lado ao CNPJ supracitado do status indeferido para aguardando documentação e, após 
a anexação dos documentos necessários (efetuada pela administração tributária), para 
deferido, nos termos do artigo 4º da Instrução Normativa DRM/SMF nº 002/2017.
 Protocolo: 2019.00043077-83 
 Interessado: CHAVEIROS MARQUINHOS EXPRESS LTDA ME 
 CNPJ: 24.264.856/0001-32 
 Requerente: RENATA APARECIDA MOREIRA DA SILVA 
 Assunto: Pedido de reconsideração de indeferimento de cadastro CENE - Cadas-
tro de Empresas não Estabelecidas no Município de Campinas 
Tendo em vista os documentos e informações constantes no processo acolho a ma-
nifestação fi scal anexada e, nos termos do artigo nº 72 do Decreto Municipal nº 
15.356/05, defi ro o presente pedido. Ademais, determino a alteração do cadastro vin-
culado ao CNPJ supracitado do status indeferido para aguardando documentação e, 
após a anexação dos documentos necessários (efetuada pela administração tributária), 
para deferido.
 

 CESAR C. DE ASSUMPÇÃO 
 AFTM - Coordenador da CSCM/DRM/SMF 

   

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS 
  

  Protocolo: 2013/10/25012 
 Interessada: Sengel Construções Ltda. 
 Assunto: Impugnação de Lançamento do ISSQN- Construção Civil - Guia 
016270/2013 
 Com base nos elementos do protocolado,  defiro  parcialmente  a impugnação me-
diante a retifi cação do lançamento do ISSQN notifi cado sob nº  016270/2013 , com 
fundamento no artigo 145, inciso I, da Lei 5.172/66 - CTN, para excluir da sua base 
de cálculo o valor da mão de obra própria utilizada na construção, e para excluir do 
valor do imposto apurado os valores do ISSQN recolhidos no curso da obra, passando 
o valor do crédito tributário de  52.707,2111 UFIC  para  1.925,4886 UIFC , mantidos 
inalterados os demais elementos do lançamento.
 Protocolo: 2016/3/6861
 Interessada: Lanin Empreendimentos Imobiliários Ltda.
 Assunto: Impugnação de Lançamento do ISSQN- Construção Civil - Guia 
024215/2016 
 Com base nos elementos do protocolado,  defiro parcialmente  a impugnação do lan-
çamento do ISSQN notifi cado sob nº  024215/2016 , com fundamento no artigo 145, 
inciso I, da Lei 5.172/66 - CTN, retifi cando-o para excluir do valor do imposto lança-
do o valor do ISSQN recolhido no curso da obra, passando o valor do crédito tributá-
rio de  196.750,7869 UFIC  para  119.520,4666 UFIC , mantidos inalterados os demais 
elementos do lançamento. 
 Protocolo: 2018/3/4599
 Interessada: Terras de São Paulo Empreendimentos Imobiliários Ltda.
 Assunto: Impugnação de Lançamento do ISSQN - Construção Civil - Guia 
030203/2018 
 Com base nos elementos do protocolado,  indefiro  a impugnação e mantenho na ín-
tegra o lançamento do ISSQN sobre serviços de construção civil notifi cado sob nº 
 030203/2018 , tendo em vista que foi efetuado em conformidade com o disposto nos 
artigos 142 e 173, I, da Lei 5.172/66-CTN, 22, § 3º, e 30, I, "b" da Lei Municipal 
12.392/05, 3º, III, e § 3º, da Resolução SMF 01/2016, e não foram apresentados moti-
vos de fato e/ou de direito que justifi quem sua retifi cação ou anulação.
 Protocolo: 2019/3/395
 Interessado: Carlos Fernando de Souza Machado
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 Assunto: Impugnação de Lançamento do ISSQN - Construção Civil - Guia 
030908/2019 
 Com base nos elementos do protocolado,  defiro  a impugnação mediante a anula-
ção do lançamento do ISSQN sobre serviços de construção civil notifi cado sob nº 
 030908/2019 , tendo em vista que foi efetuado em desacordo com o disposto no artigo 
173, I, da Lei 5.172/66-CTN. 

 SARHA C. D. DOS REIS ALMEIDA RENZO 
 Diretora do Departamento de Receitas Mobiliárias - DRM/SMF 

 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 

 GABINETE DO SECRETÁRIO 
 COMISSÃO DE ANÁLISE EIV/RIV 

  COMPAREÇAM OS INTERESSADOS
 PROT. 2019/11/4236 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CASA DE ESCOLA
PROT. 2019/10/24507 - PLANA LICENCIAMENTO AMBIENTAL
PROT. 2019/11/9651 - GOOD BOM SUPERMERCADOS LTDA.
PROT. 2020/11/2523 - NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EMP. E ADM. DE BENS 
PRÓPRIOS LTDA.
 

 Campinas, 06 de março de 2020 
 MÁRCIO RODRIGO BARBUTTI 

 COORDENADOR EIV-RIV/SEPLURB    

 GABINETE DO SECRETÁRIO 
  

  ACOLHO O RECURSO
 PROT.20/11/3131 PASSALACQUA & CIA LTDA  

 Campinas, 06 de março de 2020 
 ENG° CARLOS AUGUSTO SANTORO 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 
   

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
  

  INDEFERIDOS 
PROT.19/11/16483 CARLOS LUIS DA SILVA - PROT.18/156/8119 COORD. SET. DE FISCALIZAÇÃO/
SEMURB - PROT.20/11/1448 PEDRO PAULO NÉRIS

 INDEFIRO O RECURSO 
PROT.19/11/8549 SÉRGIO DALL GALLO 

 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS 
PROT.20/11/3301 SMARTIFIT ESCOLA E DANÇA S/A - PROT.20/11/2664 GABRIELLA JUBRAN CON-
FESSOR - PROT.20/11/2707 PROWORLD PROMOÇÕES LTDA - PROT.20/10/5049 ISABEL APARECI-
DA GIMENES BUZELLI - PROT.19/11/12239 ALVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
- PROT.19/11/9200 CASA DI VO SABORES CASEIROS LTDA - ME - PROT.19/11/7363 NOTRE DAME 
INTERMEDICA SAUDE S/A - PROT.20/11/3078 MAXADM ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA - 
PROT.19/11/11590 LAERTE RICCI
 
  CONCEDIDO O PRAZO DE 30 DIAS 
PROT.20/11/1261 SILVIA BASTOS RITTNER - PROT.20/11/2669 JULIANO MIGUEL SANCINETTI 

 Campinas, 06 de março de 2020 
 ENG° CARLOS AUGUSTO SANTORO 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 
   

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
  

  Solicitação Semurb On-line: nº 5169
Protocolo: 2020/99/122
Proprietário: FERNANDO BERNARDINO
Decisão: Pendências no projeto de Reforma Pequena
Prazo: 30 dias

Solicitação Semurb On-line: nº 5160
Protocolo: 2020/99/116
Proprietário: FERNANDO BERNARDINO
Decisão: Pendências no projeto de Reforma Pequena
Prazo: 30 dias

Solicitação Semurb On-line: nº 5167
Protocolo: 2020/99/119
Proprietário: FERNANDO BERNARDINO
Decisão: Pendências no projeto de Reforma Pequena
Prazo: 30 dias

Solicitação Semurb On-line: nº 5168
Protocolo: 2020/99/121
Proprietário: FERNANDO BERNARDINO
Decisão: Pendências no projeto de Reforma Pequena
Prazo: 30 dias

Solicitação Semurb On-line: nº 5170
Protocolo: 2020/99/120
Proprietário: FERNANDO BERNARDINO
Decisão: Pendências no projeto de Reforma Pequena
Prazo: 30 dias

Solicitação Semurb On-line: nº 5053
Protocolo: 2020/99/50
Proprietário: MAURILO DO CARMO SILVA
Decisão: Pendências no projeto de Construção Nova
Prazo: 30 dias

Solicitação Semurb On-line: nº 5205
Protocolo: 2020/99/132
Proprietário: ANTONIO ALFREDO ZEZZA
Decisão: Pendências no projeto de Reforma Pequena
Prazo: 30 dias

Solicitação Semurb On-line: nº 5144
Protocolo: 2020/99/133
Proprietário: SERGIO LOLLATO ANTONIO
Decisão: ANÁLISE CONCLUÍDA

Solicitação Semurb On-line: nº 3888
Protocolo: 2019/99/187
Proprietário: FABIO MARQUES VILLAS BOAS
Decisão: ANÁLISE CONCLUÍDA

Solicitação Semurb On-line: nº 5003
Protocolo: 2019/99/987
Proprietário: GERALDO LUIS TRINO COSTA
Decisão: ANÁLISE CONCLUÍDA

Solicitação Semurb On-line: nº 4756
Protocolo: 2020/99/47
Proprietário: ELIAS BATISTA DE FRANCA
Decisão: ANÁLISE CONCLUÍDA

Solicitação Semurb On-line: nº 5143
Protocolo: 2020/99/129
Proprietário: SERGIO LOLLATO ANTONIO
Decisão: ANÁLISE CONCLUÍDA

Solicitação Semurb On-line: nº 5094
Protocolo: 2020/99/130
Proprietário: ARMANDO LICURGO DA SILVA
Decisão: ANÁLISE CONCLUÍDA

Solicitação: 5214
Protocolo: 2020/99/134
Proprietário: HAMILTON JORDAO
Decisão: Alvará de Execução emitido conforme Lei Complementar 110/15 - ARI
 
 FICA CANCELADO O ALVARÁ DE EXECUÇÃO N°598/2016 E RESPECTIVO PROJETO (FL.04), 
POR CADUCIDADE NOS TERMOS DOS ARTIGOS 16 E 35 DA LEI COMPLEMENTAR 09/2003. 
PROT.16/99/75 RENAN STRABELLI LEME 

 CANCELA-SE O PROJETO APROVADO PARA A OBRA SITUADA NA RUA JOSÉ MARCELINO 
PIASSA, N°405 NO PROTOCOLADO N°17/11/2144 NA DATA DE 03/04/2017 PELO MOTIVO DE 
CADUCIDADE DO ALVARÁ DE EXECUÇÃO N°538/2017 (FL.51).
 PROT.17/11/2144 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR 

 CANCELA-SE O PROJETO APROVADO PARA A OBRA SITUADA NA RUA ADVOGADO MAR-
CO ANTONIO DUCATTI, N°51 NO PROTOCOLADO N°10/11/5292 NA DATA DE 06/10/2010 PELO 
MOTIVO DE CADUCIDADE DO ALVARÁ DE EXECUÇÃO N°2462/2015 (F.58). 
PROT.10/11/5292 VALDECI CARLOS DE OLIVEIRA 

 DEFERIDOS 
PROT.20/11/2742 WELTON NAHÁS CURI - PROT.19/11/14792 ZENWA TAMANAHA - PROT.19/11/15015 
CARLOS ARMANDO REVERBERI - PROT.19/11/9774 DANIEL RICARDO DA SILVA - PROT.20/11/1168 
CELIA PESCUMA - PROT.19/11/17190 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR - PROT.20/11/3170 
MILENE FERRARI GRECCO - PROT.19/11/14837 CLAUDIO LUCIANO 

 DEFIRO PARCIALMENTE O RECURSO
 PROT.20/11/2227 IDEIL PEREIRA MESQUITA 

 INDEFIRO OS RECURSOS 
PROT.20/11/2937 CLEUDENIS MORAES CAIUBY - PROT.19/11/15663 UZZE PARTICIPAÇÕES LTDA 

 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS 
PROT.15/11/6128 BASSOLI ARQUITETURA & PLANEJAMENTO URBANO LTDA - PROT.20/11/623 
JOÃO TADAKI KITAUCHI - PROT.19/11/9973 ROSÂNGELA ALVES DA ROCHA PRADO - 
PROT.20/11/2478 MARCOS TADEU DE OLIVEIRA - PROT.19/11/12645 CARLOS ALBERTO FERREI-
RA - PROT.20/11/1559 LUCIANO CAVALCANTE FERREIRA - PROT.20/11/2249 MOG COMERCIAL E 
CONSTRUTORA LTDA - PROT.19/11/14149 PEDRO DEL ACQUA - PROT.19/11/17467 CINTHIA BA-
TISTA DE OLIVEIRA - PROT.19/11/6480 IGREJA BATISTA DO CAMBUÍ - PROT.19/11/15376 PARQUE 
DAS ARAUCÁRIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - PROT.20/30/75 KELLY MARIA-
NA CORRÊA - PROT.20/11/1580 ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL FRIBOURG 

 

 Campinas, 06 de março de 2020 
 ENGª SÔNIA MARIA DE PAULA BARRENHA 

 DIRETORIA DEPT° DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INTIMAÇÃO E DE 
AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA 

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO - DEPARTAMENTO 
DE CONTROLE URBANO 

 A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, no uso de suas atribuições e 
nos termos do inciso II, art. 22, Lei nº 11.749/2003, por meio do presente edital, tor-
na pública a  intimação nº   22923  que estabelece o prazo de 03 (três) dias úteis para 
encerramento das atividades e notifi ca do  Auto de Infração e Multa   n  º   1152  ,  ambos 
lavrados no dia  27/02/2020 , a empresa  ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA 
DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO - ASSUPERO , CNPJ  06.099.229/0057-66 , 
situada à  RUA PEDRO DOMINGOS VITALI, 644 - PARQUE ITÁLIA , neste mu-
nicípio, cujas vias se encontram no protocolo  2006/11/1172  por ter infringido o art. 1º 
da Lei citada. A infração, corresponde ao valor de  R$3.616,10 (Três mil, seiscentos 
e dezesseis reais e dez centavos - valor correspondente a 1000 UFIC's do ano de 
2020) . É facultada ao autuado a interposição de defesa por escrito. O prazo máximo 
é de  03 (três) dias úteis  para a intimação e  30  (trinta) dias  para a multa, a contar da 
presenta data, sob pena de inscrição do valor não quitado em Dívida Ativa e posterior 
cobrança judicial. 

 Campinas, 06 de março de 2020 
 VERA RITA DE FREITAS 

 COORDENADORA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
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 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO - DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 A Coordenadoria de Fiscalização, torna público e dá ciência aos interessados quanto aos atos administrativos praticados nos termos da Lei Complementar nº 09, de 23 de de-
zembro de 2003, relacionados a seguir:

PROTOCOLO CÓDIGO 
CARTOGRÁFICO

PROPRIETÁRIO/ POS-
SUIDOR CPF/CNPJ ENDEREÇO CAPITULAÇÃO LEGAL 

DA INFRAÇÃO Nº DO ATO CAPITULAÇÃO LE-
GAL DA PENALIDADE

DATA DA 
AUTUAÇÃO

VALOR 
(UFIC 2020)

2015/11/13991 3414.32.36.0451.01166 SANDRA REGINA DA 
SILVA DUARTE 004.115.128-38 RUA BARÃO GERALDO DE 

REZENDE,97, BOTAFOGO INTIMAÇÃO – ART. 176 23009(*4) ___ 05/03/20 ___

2018/11/15209 3412.64.61.0054.01047 CLAUDIO TIAGO DE 
OLIVEIRA MANZATO 217.413.908-18

RUA 
SACRAMENTO,1032,VL. 

ITAPURA
INTIMAÇÃO -ART 176 23008(*4) ___ 05/03/20 ___

2018/156/4184 3414.31.61.0147.01044 ELLEN CIPULO 314.322.778-80 RUA CULTO À 
CIÊNCIA,527,BOTAFOGO INTIMAÇÃO -ART 176 23007(*4) ___ 05/03/20 ___

2020/156/597 3414.44.06.0523.00000
AUROCAN INCORPO-
RAÇÃO E CONSTRU-

ÇÃO SPE LTDA.
18.836.574/0001-60 AVENIDA GIOVANNI RU-

ZENE, 36 – VL. AUROCAN INTIMAÇÃO – ART. 45 22885(*1) ___ 04/03/20 ___

Observações:
 (*1) Prazo para interpor recurso: 05 (cinco) dias corridos, a contar da presente data;
 (*2) Prazo para interpor recurso: 10 (dez) dias corridos, a contar da presente data;
 (*3) Prazo para interpor recurso: 15 (quinze) dias corridos, a contar da presente data;
 (*4) Prazo para interpor recurso: 30 (trinta) dias corridos, a contar da presente data;
 (*5) Para se cumprir de imediato;
 

 Campinas, 06 de março de 2020 
 VERA RITA DE FREITAS 

 COORDENADORA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 

 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 

 CONCURSO PÚBLICO SAÚDE/GERAL - EDITAL 04/2019 
 REPUBLICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO 

 Conforme retifi cação publicada no Diário Ofi cial desta data em relação ao cargo de En-
fermeiro, a Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas  RE-
PUBLICA a convocação  dos candidatos abaixo relacionados, por ordem de classifi cação, 
os quais devem comparecerem dia  13/03/2020 (sexta-feira), às 13h30min, ao Salão Ver-
melho (térreo) do Paço Municipal   - Avenida Anchieta, 200 - Centro - Campinas ,para 
realização de reunião de preenchimento de vagas.
 Os candidatos (ou seus procuradores, devidamente identifi cados) deverão comparecer com 
documento original de Identidade - R.G. 
 A ausência implicará na perda dos direitos legais decorrentes do Concurso Público. 
  Somente será permitida a presença dos convocados na reunião.  

CARGO: ENFERMEIRO (LISTA GERAL)

CLASS. NOME DOCUMENTO

00001 NEUSA DE JESUS PINTO 565668079

00002 KARINE FERREIRA CORREA 1481386247

00003 EMILIA BATISTA MOURAO TIOL 522861702

00004 AMANDA GONCALVES GASPAR 256078601

00005 JULIANA LUCAS DE ARRUDA 201592250

00006 BRUNA GERALDO DE QUEIROZ 402169037

00007 GABRIELLY BARBOSA SANCHES 14116428

00008 JULIA RUDZINSKI ROVERI 435403175

00009 THAYNA GAGNO MODOLO GONCALVES 2209538ES

00010 ROSANGELA DOS SANTOS COSTA 292412113

00011 SARA SILVA DE SOUZA OLIVEIRA 17214343

00012 VALQUIRIA LEITE DE MOURA BUENO 307041074

00013 VIVIANE ALVES REMBOSKI 000886959

00014 CLAUDIA CAROLINA COSTA BRAGA 342340645

00015 MARCIA APARECIDA RIBEIRO 407721800

00016 ANA PAULA DUARTE CALDAS 30419590

00017 LUCIANA APARECIDA GONCALVES ANTOLINI 443489993

00018 CHRISTIENE RIBEIRO SILVA 327184589

00019 MARIANA NISSIDA ASSALTI 33550758X

00020 HANRIETH PORTO LOURENCO RIAL PELACANI 089168124

00021 VERONICA BERTOZZI 380105299

00022 FERNANDA RODRIGUES MADI 420955446

00023 THAIS ADELINO BARBOSA MG12289026

00024 ALEXANDRA RUSSO BUENO 340101970

00025 PAULO GABRIEL BATALHA DA SILVA 427763356

00026 JAQUELINE JESUS DE CARVALHO 410977159

00027 KATIANE SILVA MEIRA 1132654173

00028 RAFAELA GUIZARDI 338960430

00029 CAROLINE DE PAULA FARIAS GOMES 468139515

00030 ELZA RODRIGUES DA SILVA ARAUJO 194967268

00031 MARCIO ROGERIO FIGUEIREDO SOUSA 0707892155

00032 MICHELLE MIRANDA MARTINS 569044546

00033 CAROLINE ELIANE COUTO 451060994

00034 THAMIRIS AFFARELLI ALVARENGA 485192512

00035 VICTORIA CARUSO 385347728

00036 ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA 242529847

00037 MIQUELES DE SOUZA MOREIRA 1375094645

00038 CARILENE SILVA OLIVEIRA 1266593624

00039 JULIA CRISTINA MINERVINA DE SOUZA 455857155

00040 CARLOS HENRIQUE DA SILVA 487892446

00041 DNIFFER SUELIM FONSECA 44709516X

00042 RAFAELA CARVALHO RODRIGUES 340126036

00043 LIVIA GIUBILEI SANTOS 440977307

00044 MARIANA SANTOS DA VITORIA 482728346

00045 CLESYANE ALVES FIGUEIREDO 327577848

00046 ALINE ALVES DOS SANTOS 334381149

00047 EVERTON ZERBINATTI AGUIAR 417362730

00048 CRISTIANE DIMAS MANOEL DE SOUZA 424787453

00049 GABRIELLE RIBEIRO DUARTE 1532196377

00050 SUELLEN NAOMI YOSHINAGA 351707505

00051 ISABELA GIANELI BELLI 308222131

00052 RENATA BELARMINO DE ARAUJO 322542248

00053 MARCIA ADRIANA DE SOUZA MOREIRA MG12043106

00054 TIAGO SANTANA DOS SANTOS 12766222198

00055 RITA GUEDES GONCALVES 420059283

00056 KATIA LIMA DE SOUZA 431728768

00057 TAIANA BARROSO FARIA 13293146

00058 CRISTIANE SOUZA FRAGA BARBOSA 280256073

00059 ANTONIO HELDER RODRIGUES NASCIMENTO 443333920

00060 ELIAS RAFAEL DA SILVA JIANINI 329946810

00061 ANTONIO AURILIO MOREIRA PEREIRA 544629012

00062 BRENDO LUCAS COSTA SANTOS 376332736

00063 RAPHAEL DA LAPA CONCEICAO 281327387'

00064 AMANDA BERLANDI DOS SANTOS 354436995

00065 ELIS NEVES DAVID PICOLLI 422972344

00066 MARIA SUZANA PIRES DUARTE 2006014180120

CARGO: ENFERMEIRO (LISTA ESPECIAL)

CLASS. PCD NOME DOCUMENTO

00003 LEONARDO JAYME CORREIA ROCHA 37224144X

00004 FERNANDA RIBEIRO DE PAULA 15440735

00005 CELIA REGINA ROVARIS DE LIMA 212307162

00006 CAROLINA SOLERA NOVELETO 34447213-9
  
 (*) Candidatos convocados em atendimento a reserva legal de vagas, conforme esta-
belece Decreto Federal nº 3.298/99. 
 

 Campinas, 06 de março de 2020 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 
 Diretor do Departamento de Recursos Humanos 

 CONCURSO PÚBLICO 04/2019 - SAÚDE/GERAL 
 RETIFICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO 

 Conforme publicação feita à página 25 do Diário Ofi cial do Município de 29/01/2020, 
 RETIFICAMOS  a convocação publicada em 06/03/2020, referente aos candidatos 
aprovados na Lista Especial como Pessoas com Defi ciência para o cargo de Enfermei-
ro, conforme segue:
 ONDE SE LÊ:

CARGO: ENFERMEIRO (LISTA ESPECIAL)

CLASS. PCD NOME DOCUMENTO

00002 FLAVIA CRISTINA EGERLAND BERNARDINO 436918833

00003 LEONARDO JAYME CORREIA ROCHA 37224144X

00004 FERNANDA RIBEIRO DE PAULA 15440735

00005 CELIA REGINA ROVARIS DE LIMA 212307162

LEIA-SE:
CARGO: ENFERMEIRO (LISTA ESPECIAL) (*)

CLASS. NOME DOCUMENTO

00003 LEONARDO JAYME CORREIA ROCHA 37224144X

00004 FERNANDA RIBEIRO DE PAULA 15440735

00005 CELIA REGINA ROVARIS DE LIMA 212307162

00006 CAROLINA SOLERA NOVELETO 34447213-9

 (*)  Candidatos convocados em atendimento a reserva legal de vagas, conforme esta-
belece Decreto Federal nº 3.298/99.
 

 Campinas, 06 de março de 2020 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 
 Diretor do Departamento de Recursos Humanos 
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 CONCURSO PÚBLICO - AVALIAÇÃO PCD 
 ( EDITAL Nº 10/2019 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - AGEN-

TE DE EDUCAÇÃO INFANTIL ) 
 A Junta Médica Ofi cial da Prefeitura Municipal de Campinas comunica o resultado da 
avaliação médica dos candidatos autodeclarados PCD abaixo relacionados: 

 Nome do Candidato: Sara Aparecida de Camargo Silva
 Documento: 32692264-7
Resultado: RECONHECIDO COMO PCD

 Nome do Candidato: Zenildo de Jesus Barros 
Documento: 38849890-0
 Resultado : NÃO FOI RECONHECIDO COMO PCD
 

 Campinas, 06 de março de 2020 
 JUNTA MÉDICA OFICIAL   

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS   

 PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR PREFEITO 
  

  PORTARIA N.° 93341/2020 

 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o SEI PMC.2020.00007805-72, pelo presente,
 RESOLVE 

 Exonerar a pedido, a partir de 09/02/2020, a servidora LARA AVILA LOURENÇO 
JACOBY, matrícula nº 132202-8, do cargo de Médico - Clinica Geral.

 PORTARIA N.° 93344/2020 

 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o SEI PMC.2020.00008901-65, pelo presente,
 RESOLVE 

 Exonerar a pedido, a partir de 14/02/2020, a servidora Camilla Hecht Amaral Ferreira 
de Camargo, matrícula nº 126696-9, do cargo de Medico - Pediatra, junto à Secretaria 
Municipal de Saúde.

 PORTARIA N.° 93352/2020 

 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o SEI PMC.2020.00010262-43, pelo presente,
 RESOLVE 

 Exonerar a pedido, a partir de 20/02/2020, a servidora AMANDA CELESTINO CAS-
SANGE DA SILVA, matrícula nº 129176-9, do cargo de Agente de Educação Infantil, 
junto à Secretaria Municipal de Educação. 

 PORTARIA N.° 93359/2020 

 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o SEI PMC.2020.00009871-69, pelo presente,
 RESOLVE 

 Exonerar a pedido, a partir de 20/02/2020, a servidora TATIANA PRISCILA DE 
QUEIROZ DUPAS VALIM, matrícula nº 119130-6, do cargo de Agente de Educação 
Infantil, junto à Secretaria Municipal de Educação. 

 PORTARIA N.° 93360/2020 

 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o SEI PMC.2020.00010275-68, pelo presente,
 RESOLVE 

 Exonerar a pedido, a partir de 21/02/2020, a servidora ANA CECILIA DIAS CAR-
NEIRO, matrícula nº 132273-7, do cargo de Professor Adjunto II - Ciências, junto à 
Secretaria Municipal de Educação. 

 PORTARIA N.° 93366/2020 

 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o SEI PMC.2020.00010593-38, pelo presente,
 RESOLVE 

 Exonerar a pedido, a partir de 27/02/2020, a servidora APARECIDA MARINHO 
FRUTUOSO, matrícula nº 129295-1, do cargo de Agente de Educação Infantil, junto 
à Secretaria Municipal de Educação. 

 PORTARIA N.° 93367/2020 

 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o SEI PMC.2020.00009769-81, pelo presente,
 RESOLVE 

 Exonerar a pedido, a partir de 28/02/2020, a servidora MARTA LIMA JARDIM, 
matrícula nº 119797-5, do cargo de Agente de Educação Infantil, junto à Secretaria 
Municipal de Educação. 

 PORTARIA N.° 93368/2020 

 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o SEI PMC.2020.00009763-96, pelo presente,
 RESOLVE 

 Exonerar a pedido, a partir de 02/03/2020, a servidora SARAH REGINA MARIAL-
VA SACCHI, matrícula nº 121817-4, do cargo de Agente de Educação Infantil, junto 
à Secretaria Municipal de Educação.

 PORTARIA N.° 93371/2020 

 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o SEI PMC.2020.00010473-21, pelo presente,
 RESOLVE 

 Exonerar a pedido, a partir de 28/02/2020, a servidora GABRIELA MANSBERGER 

ZANON, matrícula nº 133633-9, do cargo de Professor de Educação Básica II, junto 
à Secretaria Municipal de Educação.

 PORTARIA N.° 93372/2020 

 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o SEI PMC.2020.00010864-91, pelo presente,
 RESOLVE 

 Exonerar a pedido, a partir de 28/02/2020, a servidora TAMIRES DORNELES E SIL-
VA PIERUCCINI, matrícula nº 131801-2, do cargo de Professor de Educação Básica 
II, junto à Secretaria Municipal de Educação.

 PORTARIA N.° 93373/2020 

 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o SEI PMC.2020.00005238-47, pelo presente,
 RESOLVE 

 Exonerar a pedido, a partir de 03/02/2020, a servidora IVANA CAMARGO ORTO-
LANI, matrícula nº 130564-6, do cargo de Professor de Educação Básica I, junto à 
Secretaria Municipal de Educação.   
   

 EGDS - ESCOLA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO 
DO SERVIDOR 

 Programação de Cursos - Período Março e Abril/2020 
  Palestras: 

 1. Mindfulness na Promoção de Liderança e Desempenho 

 Objetivo : Esclarecer como as práticas de Mindfulness podem favorecer o equilíbrio 
emocional e fortalecer a atenção - Instruir sobre procedimentos de segurança e con-
traindicações dos exercícios de Mindfulness - Apresentar maneiras de iniciar a prática 
e estudo do tema: livros, cursos online, áudios gratuitos e afi ns.

 Conteúdo : O que é Mindfulness - Estudos científi cos - Mecanismos Neurológicos - 
Atenção Vs Distração - Autoconhecimento - Redução de Estresse - Orientações de 
Segurança - Impacto dos Transtornos Mentais no Desempenho Profi ssional - Dicas de 
Saúde - Lista de livros - Cursos online - Áudios gratuitos na internet - Sobre o Projeto 
Social Escola do Presente XI.

 Instrutor:  Marson Ferreira 

 Público Alvo:  Servidores Públicos Municipais de Campinas e Autarquias.

 Data : 10/03/2020 (terça-feira).
 Horário:  14h30 às 16h30.
 Carga Horária:  2 horas.
 Local : Salão Vermelho - Av. Anchieta, 200, térreo, Paço Municipal.

 2. Transformando Vidas  

 Objetivo : Nessa palestra apresentaremos algumas ferramentas práticas que você po-
derá utilizar no seu dia a dia e que contribuirão nesse processo da busca pela felicida-
de, por meio de transformações possíveis com a utilização de práticas da neurociência. 

 Conteúdo : É muito natural pais quererem transformar a vida de seus fi lhos. Todos 
desejam o melhor para as pessoas que amam, não é verdade? Professores e Mestres de-
sejam sucesso para seus alunos. Esposos e Esposas desejam ver seus parceiros felizes. 
Mas nessa busca por transformar o outro, esquecemos da nossa própria vida. A primei-
ra Vida a ser transformada é a nossa mesma. Se estivermos bem, felizes e realizados, 
naturalmente impactaremos a vida das pessoas que convivem ao nosso lado. Você já 
parou para pensar porque você vive do jeito que você vive? O que faz se sentir feliz, 
realizado? Quais são seus sonhos e o que tem feito para alcançá-los? A programação 
neurolinguística e a neurociência têm contribuído para encontrarmos algumas dessas 
respostas. Entender como o cérebro funciona vai ajudar a ter pensamentos e compor-
tamentos adequados para alcançarmos nossos objetivos em qualquer área da vida. 

 Instrutor  es  :  Maurício Delgado e Milena Ranzini.

 Público Alvo:  Servidores Públicos Municipais de Campinas.

 Data : 16/04/2020 (quinta-feira).
 Horário:  9h00 às 11h30.
 Carga Horária:  2h30.
 Local : Salão Vermelho - Av. Anchieta, 200, térreo, Paço Municipal.

 Cursos: 

 1. Minha voz, Minha Identidade 

 Objetivo : Trata-se de um evento específi co em comemoração ao dia Mundial da Voz, 
com objetivo de esclarecer e conscientizar sobre Saúde Vocal e comportamentos que 
podem levar à alterações vocais, visando auto-percepção da Saúde Vocal, mudanças 
de hábitos comuns que podem prejudicar a voz e experiências que possibilitem cui-
dados vocais. 

 Conteúdo : Dados e números sobre voz e distúrbios vocais / como a voz é produzida 
/ alterações vocais (tipos e sintomas) / hábitos prejudiciais e saudáveis à voz / como 
o Fonoaudiólogo pode ajudar nos problemas de voz / dicas e práticas para cuidar da 
sua voz no dia a dia.

 Instrutor  a  :  Nátali Romano Biasetti.

 Público Alvo:  Servidores da Prefeitura Municipal de Campinas, especialmente que 
usam a voz como instrumento de trabalho. 

 Data : 16/04/2020.
 Horários: Turma 1:  8h30 às 11h30.  Turma 2:  13h30 às 16h30
 Carga Horária:  3 horas.
 Local:  EGDS - Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor - Espaço Arcadas, 
Rua José Paulino, 1399 1º Andar.

 2  .   Boas Práticas e Eficiência no Trabalho do Procurador  

 Objetivo : Possibilitar o conhecimento ou atualização das boas práticas com a fi nalida-
de da padronização do trabalho para sua maior facilidade e efi ciência.
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 Conteúdo : A importância da padronização do trabalho para a efi ciência/Estrutura das 
principais Secretarias Municipais, seus respectivos Órgãos e atribuições/Pareceres 
administrativos Cadastro de processos no SInGAJ: campos obrigatórios e campos es-
senciais/Cadastro de manifestações no SInGAJ/Ferramentas úteis do SInGAJ/Cadas-
tro de protocolados no SEI: campos obrigatórios e campos essenciais/Interação SEI 
x SInGAJ/Sistema SIM: principais consultas e documentos disponíveis/Libre Offi  ce 
Writer: atalhos e funções úteis Modelo de execução de Honorários Advocatícios sim-
ples (meros cálculos aritméticos). 

 Instrutor  es  :  Ana Paula Leopardi Bacchi Berenguel, Henrique Romanini Subi.

 Público Alvo:  Procuradores Municipais, Procuradores de Autarquias e da Administra-
ção Indireta, Estagiários de Direito, usuários dos sistemas SInGAJ, SEI, SIM, E-Saj e 
PJe voltados à Procuradoria.

 Data : 23/03/2020 (segunda-feira).
 Horário:  9h00 às 17h00.
 Carga Horária:  6 horas.
 Local:  Paço Municipal - Av. Anchieta, nº 200, Auditório de Assuntos Jurídicos 14º 
Andar - Centro 

 3. Gestão de Convênios Plataforma +Brasil  

 Objetivo : Expor todos os procedimentos necessários de Gestão, Legislação e Ope-
racionalização dos recursos recebidos pelo Governo Federal, utilizando a ferramenta 
Plataforma +Brasil. 

 Conteúdo : Ciclo de Políticas Públicas/Captação de Recursos/Formas de Repasse e 
Modalidades de Recursos Federais/Perfi l de Usuários e Suas Atribuições/Diversos 
Procedimentos e Atuação/Aplicativos +Brasil/Cadastro Proposta e Plano de Trabalho 
no Siconv/Portaria nº558, de 10/10/2019/Termo de Referência/Barra Projeto Básico/
Condição para Celebração/Envio de Proposta e Acompanhamento da Análise/Gerar 
Convênio/Condicionantes para Liberação de Recursos/ Contratação/OBTV/Relató-
rios de Execução/Termo Aditivo/Fiscalização.

 Instrutor:  Flávio Emílio Rabetti.

 Público Alvo:  Gestores e Servidores Públicos Municipais de Campinas que atuam nas 
áreas de Contratos, Projetos, Financeira e Jurídica. 

 Datas : 18 e 25/03/2020.
 Horário:  8h30 às 12h30.
 Carga Horária:  8 horas.
 Local:  EGDS - Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor - Espaço Arcadas, 
Rua José Paulino, 1399 1º Andar.

 4  .   Noções Práticas de Direito para Servidores Públicos 

 Objetivo : Trazer ao conhecimento do Servidor Público as noções em matérias de 
Direito, a fi m de relacionar e aproximar as noções com o exercício das atividades 
funcionais dos Agentes Públicos. 

 Conteúdo : Refl exões sobre a Administração Pública; Princípios Constitucionais da 
Administração Pública e Princípios do Direito Administrativo, Estado, Governo e Ad-
ministração Pública; Organização Administrativa: Órgãos, Cargos e Agentes Públicos; 
Atos Administrativos; Serviços Públicos e Bens Públicos; Poderes Administrativos; 
Processo Legislativo, Direito Financeiro e Tributário; Lei de Responsabilidade Fiscal; 
Administração Tributária; Licitação; Contratação Direta; Contrato Administrativo; 
Repasses ao Terceiro Setor; Como proceder diante de uma demanda Judicial; Res-
ponsabilidade Civil; Crimes contra a Administração Pública; Processo Disciplinar; 
Improbidade Administrativa. 

 Instrutor  es  :  Aírton Aparecido Salvador, Alexandre Marchioni Leite de Almeida, Ana 
Paula Leopardi Mello Bacchi Berenguel, Andréa Cristina de Oliveira Struchel, Car-
los Alberto Santos Teixeira Maia, Caroline Stahl de Souza Lorente, Cláudia Renata 
Sleiman Raad Camargo, Cláudio Henrique Catalano Pires, Fabiane Isabel de Queiroz 
Veide, Fernanda do Amaral Zaitune, Henrique Romanini Subi, Kellye Ribas Macha-
do, Lilia Mara Pereira, Márcio Vinícius Jaworski de Lima, Mariana Villela Juabre de 
Campos, Maria Eliza Moreira, Maurício Delgado, Michele Veloso Stoff el Barbieri, 
Rodrigo Guersoni.

 Público Alvo:  Servidores Públicos Municipais da Administração Direta e Indireta.

 Datas : 17, 19, 24 e 31/03; 07, 14 e 28/04; 05, 07, 12, 14, 19 e 26/05; 02, 04, 09, 16, 
18, 23, 25 e 30/06 e 02/07/2020.
 Horário:  8h30 às 12h00.
 Carga Horária:  77 horas.
 Local:  EGDS - Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor - Espaço Arcadas, 
Rua José Paulino, 1399 1º Andar.

 5  .   Atender Bem, Faz Bem 

 Objetivo : O principal objetivo deste curso é fornecer subsídios para a formação do 
perfi l de um Servidor Público ético, perspicaz, autoconfi ante, com habilidade no trato 
com o público. Com vivências com a fi nalidade de desenvolver a percepção e empatia, 
pretendemos resgatar o desejo de retribuir, de se comprazer ao realizar um atendi-
mento de acordo. Melhoria na qualifi cação profi ssional e no desempenho das com-
petências dos Servidores Públicos Municipais que lidam com o atendimento direto 
aos cidadãos.

 Conteúdo : Atendimento ao Público na Gestão Pública; Comportamento gera com-
portamento; Percepção; Comunicação (verbal e não verbal); Motivação e Mudança; 
Como lidar com o estresse; Cidadania; Feedback; Atendimento telefônico. 

 Instrutor  as  :  Aline Antunes Carvalho, Beatriz Salek Fiad, Gisleine Darzan Lupi. 

 Público Alvo:  Servidores Públicos Municipais, especialmente aqueles que tem em 
suas atribuições o atendimento ao público. 

 Datas : 02, 09, 16, 23 e 30/04; 07 e 14/05/2020.
 Horário:  8h30 às 12h00.
 Carga Horária:  21 horas.
 Local:  EGDS - Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor - Espaço Arcadas, 
Rua José Paulino, 1399 1º Andar.

 6  .   Exercícios Sistêmicos 

 Objetivo : A técnica consiste em utilizar representantes que desempenham papéis do 
campo familiar do participante e permitem a identifi cação das dinâmicas que estão 
presentes em sua vida. É uma poderosa ferramenta de autoconhecimento e cura inte-
rior. Constelações Familiares são um método terapêutico desenvolvido pelo psicotera-
peuta alemão Bert Hellinger; a partir de uma abordagem fenomenológica e sistêmica, 
Hellinger descobriu que existem dinâmicas inconscientes herdadas de nosso campo 
familiar que infl uenciam de forma determinante a maneira como nos relacionamos 
com outras pessoas, nossa saúde e nossos projetos profi ssionais. 

 Conteúdo : 1 - Explicação teórica do método e dos conceitos envolvidos: campo mor-
fogenético, pensamento sistêmico, representação, espelhamento. 2 - Sob orientação do 
facilitador, realização de exercícios em duplas e trios, para percepção da formação do 
campo e da arte de representação e espelhamento. 

 Instrutor  es  :  Marcelo Leandro de Campos e Renata Piras de Gluglielmo. 

 Público Alvo:  Servidores Públicos da Administração Direta, que tenham afi nidade 
com a proposta e/ou buscam por autoconhecimento. 

 Data : 26/03/2020 (quinta-feira).
 Horário:  9h00 às 11h30.
 Carga Horária:  2h30.
 Local:  EGDS - Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor - Espaço Arcadas, 
Rua José Paulino, 1399 1º Andar.

 7. PNL Aplicada à Educação  

 Objetivo : Promover o conhecimento dos Educadores aos conceitos e ferramentas da 
PNL - Programação Neurolinguística, aplicada à Educação, como metodologia a fa-
cilitar o aprendizado. 

 Conteúdo : O que é PNL/Análise subjetiva da experiência/Como estabelecer o Rap-
port/Aspectos da comunicação na aprendizagem/Pressupostos da PNL/Metaprogra-
mas de linguagem - Mas, não, porque, etc./Estratégias de aprendizagem/Modelagem/
Métodos de Estudos/Sistemas Representacionais e Materiais de estudo/Mapas men-
tais/Como formamos a memória/Etapas da aprendizagem - Inconsciente e consciente/
Neuroaprendizagem/Ondas cerebrais e estados mentais de aprendizagem/Consciência 
e meditação/Hipnose/Formando crenças sobre os estudos/Níveis lógicos de crenças/A 
importância das fi guras de autoridade na formação de crenças/Como promover o fe-
edback/Metáforas e linguagem/Motivação nos estudos/Procrastinação para estudar/
Ansiedade nas provas. 

 Instrutor  a  :  Milena de Senne Ranzini. 

 Público Alvo:  Educadores em geral. 

 Data  s :  Turma   2  :  10, 17, 24 e 31/03; 07, 14 e 28/04/2020.  Turma   1  :  12, 19 e 26/03; 
02, 09, 16 e 23/04/2020. 
 Horários: Turma 2:  8h30 às 12h00  Turma 1:  13h30 às 17h00
 Carga Horária:  24h30.
 Local:  EGDS - Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor - Espaço Arcadas, 
Rua José Paulino, 1399 1º Andar.

 8. Life Coaching  

 Objetivo : Através de aprendizados proporcionados pela Programação Neurolinguís-
tica, Neurociência e Inteligência Emocional, esse treinamento tem o objetivo de apre-
sentar aos participantes ferramentas práticas que facilitarão a mudança comportamen-
tal desejada. 

 Conteúdo : Descrição do processo de Coaching/Autorresponsabilidade/Conceitos de 
Neurociência/Poder da Autoimagem e dos Sonhos/Ciclo da Vida (foco, fi siologia e 
linguagem)/Fatores que movem o indivíduo/Meta SMART/Roda da Vida/Alinhamen-
to de Metas e Valores/Autossabotagem/Identifi cação das Crenças Pessoais/Crenças 
Limitantes e Crenças Potencializadoras/Propósito e Missão de Vida.

 Instrutor: Maurício  Delgado. 

 Público Alvo:  Toda Pessoa que esteja "aberta" para trabalhar a si mesma, enfrentando 
seus medos e bloqueios com a intenção de conquistar uma vida melhor em todas as 
áreas. 

 Data  s : 25/03; 01, 08, 15, 22 e 29/04; 06 e 13/05/2020.
 Horário:  8h20 às 12h30.
 Carga Horária:  33h20.
 Local:  EGDS - Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor - Espaço Arcadas, 
Rua José Paulino, 1399 1º Andar.

 9. Capacitação para Multiplicadores em Educação Alimentar e Nutricional  

 Objetivo : Capacitar Servidores da Prefeitura Municipal de Campinas, que estão em 
contato direto com a população, para Multiplicadores em prática de educação em ali-
mentação, levando conhecimento sobre alimentação saudável e metodologias. 

 Conteúdo : - Introdução do curso, Conceituação de Segurança Alimentar e Nutricional 
metodologias aplicáveis em Educação Alimentar e Nutricional - Introdução à Nutrição 
- Aspectos de Higiene - Alimentação Infantil - Alimentação Saudável - Acesso aos 
alimentos, Agricultura aplicação de hortas como método educacional (prática) - Apro-
veitamento integral dos alimentos Apresentação de Projetos de EAN para população 
assistida. 

 Instrutor  es  :  Ana Cláudia da Silva Reis, Fernanda Lima Assis Camocardi, Gabriela 
Kaiser F. Castanho, Mariana de Souza Maia, Matusalém Paracelso Silva. 

 Público Alvo:  Agentes de Ação Social, Agentes de Saúde, Professores, Diretores de 
Escola, Coordenadores Pedagógicos, Profi ssionais de Saúde e demais interessados na 
área que tenham contato direto com a população. 

 Data  s : 09, 16, 23 e 30/04; 07, 14, 21 e 28/05; 04 e 18/06/2020. 
 Horário:  8h30 às 11h30.
 Carga Horária:  30 horas.
 Local:  EGDS - Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor - Espaço Arcadas, 
Rua José Paulino, 1399 1º Andar.
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 Turmas Exclusivas: 

 1  . Fortalecimento de Equipes para Educação 
 Data:  10/03/2020
 Horário : 8h30 ás11h30
 Instrutora:  Aline Antunes Carvalho 
 Local:  NAED LESTE 

 2  . Revelando a Infância:   O Universo da Criança de 0 a 6 Anos 
 Data: Turma 1 e Turma 2  - Início:12/02 Término: 22/04/2020
 Horários :  Turma 1:  9h00 ás11h00.  Turma 2:  14h00 às 16h00
 Instrutora:  Gisleine Darzan Lupi
 Local:  CEI HAYDEE MARIA PUPO NOVAES

 3. LibreOffice Calc (DEVISA GESTORES) 
 Data:  Início: 04/11/19 Término: 03/2020
 Horário:  13h00 às 17h00
 Instrutora:  Shirlei Cristina Pastorelo Pereira
 Local:  EDUCORP - Escola de Educação Corporativa da UNICAMP

 4. Integração de Novos Servidores 
 Data  :  19/03/2020
 Horário:  8h30 às 12h30
 Instrutora:  Gisleine Darzan Lupi
 Local:  EGDS - Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor - Espaço Arcadas, 
Rua José Paulino, 1399 1º Andar.

 5. Integração de Novos Servidores 
 Data:  17/03/2020
 Horário:  13h30 às 17h30
 Instrutora:  Gisleine Darzan Lupi
 Local:  EGDS - Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor - Espaço Arcadas, 
Rua José Paulino, 1399 1º Andar.

 6. Integração de Novos Servidores 
 Data  :  23/03/2020
 Horário:  13h30 às 17h30
 Instrutora:  Gisleine Darzan Lupi
 Local:  EGDS - Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor - Espaço Arcadas, 
Rua José Paulino, 1399 1º Andar.

 7  .   Treinamento SISNOV 
 Data  : Turma 1 e Turma 2 : 09/03/2020
 Horário:  8h30 às 16h30
 Local:  CEFORTEPE

 Para solicitar turmas exclusivas, ou seja, cursos para demandas específicas para 
sua equipe, gentileza enviar solicitação via e-mail marisa.cordoba@campinas.
sp.gov.br Informações: 2515-7  1  30   ou 2515-  7  1  31. 

 Para ser Caracterizado como "Concluinte" e Receber o "Certificado", o Servi-
dor Inscrito deverá estar Atento ao Número de Presenças Exigido em cada Curso.  

 Em caso de desistência, evite bloqueio e não certificação:   (  avise-nos com antece-
dência de dois dias úteis ao incio do curso  )  . 
 

 Informações:  (19) 2515-7130   ou  2515-  7131 - E-mail: egds.secretaria@campinas.
sp.gov.br                                                                                                                                                                                                         

 Campinas, 30 de agosto de 2019 
 MARISA CÓRDOBA AMARANTES 

 Coordenadora Setorial 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 
 Diretor do Departamento de Recursos Humanos    

 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 Lisa  realizará a 
eleição de seu Conselho Local de Saúde, no dia  16 de Março de 2020, das 17h00 as 
19h00 do Segmento Usuário.  
 No Centro de Saúde, sito Endereço: Rua Dr. OCTÁVIO César Borghi, 29 Jardim 
Lisa.  
 

 Campinas, 22 de janeiro de 2020 
 MARIA IVONILDE LÚCIO VITORINO 

 Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde 
   

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SERVIÇOS RELACIONADOS 

A SAÚDE comunica: 
  ERRATA publicação de 06 de   Março   de 2020 

  ONDE SE LÊ:  

 Fica Interditado o estabelecimento FERNANDO SCALET ARAUJO, CPF: 
219.808.508-95, localizado a Rua Alvares Machado,1145 - Centro, Campinas, a partir 
de 20/02/2020 conforme termo TRM 4413 

  LEIA-SE:  

 Fica Desinterditado o estabelecimento FERNANDO SCALET ARAUJO, CPF: 
219.808.508-95, localizado a Rua Alvares Machado,1145 - Centro, Campinas, a partir 
de 20/02/2020 conforme termo TRM 4413 
 

 Campinas, 06 de março de 2020 
 ANA LUCIA MONTINI RIBEIRO 

 CHEFE DE SETOR 
   

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS DE INTERESSE 

À SAÚDE comunica: 
  PROTOCOLO:17/07/06537 PAS  
 INTERESSADO:JOHNSON&JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
PARA SAÚDE
 CNPJ/ CPF: 54.516.661/0065-68
 ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL 
 INDEFERIDO A PRESENTE SOLICITAÇÃO UMA VEZ QUE A ATIVIDADE REALIZADA NÃO COM-
PREENDE NA CNAE 4645-1/01- COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS E 
QUAL FOI SOLICITADO ESTE LICENCIAMENTO. 

 PROTOCOLO:14/07/02725 PAS 
 INTERESSADO:AUTO POSTO CAMPOS DOS AMARAIS 
 CNPJ/ CPF: 14.320.235/0001-75
 ASSUNTO: FISCALIZAÇÃO/AUTO
 A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE CAMPINAS-SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODU-
TOS DE INTERESSE Á SAUDE, POR MOTIVO DE ERRO NO VALOR ARBITRADO DA MULTA, EM 
CONFORMIDADE COM ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO SVS/SJDC Nº03/2009, RETIFICA O AUTO DE 
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE Nº 4093, LAVRADO EM 16/12/2019, PARA "MULTA NO VALOR DE 50 
UFESP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, OU SEJA, R$1326,50 (UM MIL, TREZENTOS E VINTE 
E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)".

 PROTOCOLO: 19/07/02343 PAS 
 INTERESSADO:ASSOCIAÇÃO ATLETICA PONTE PRETA-AAPP
 CNPJ/ CPF:46.125.175/0001-26
 ASSUNTO:RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO 

 PROTOCOLO:19/07/05483 PAS 
 INTERESSADO:ASSOCIAÇÃO ATLETICA PONTE PRETA-AAPP
 CNPJ/ CPF:46.125.175/0001-26
 ASSUNTO:ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ROBERTO TADEU BARDIM, CRQ-
-SP:04406102
 DEFERIDO  

 Campinas, 06 de março de 2020 
 CLÉRIA M.M. GIRALDELO 

 CHEFE DE SETOR 
   

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SERVIÇOS RELACIONADOS 

À SAÚDE comunica: 
  PROTOCOLO:   PMC.2020.00010936-09 
 INTERESSADO: REPOUSO NATURALIS CENTRO DE ATENDIMENTO PARA IDOSOS LTDA
 CNPJ/ CPF: 07.398.280/0001-68
 ASSUNTO: DEFESA/RECURSO
 INDEFERIDA SOLICITAÇÃO DE PRAZO ADICIONAL DEVIDO AO RISCO SANITÁRIO ENVOL-
VIDO 

 PROTOCOLO:   PMC.2020.00010938-62 
 INTERESSADO: REPOUSO NATURALIS CENTRO DE ATENDIMENTO PARA IDOSOS LTDA
 CNPJ/ CPF: 07.398.280/0001-68
 ASSUNTO: DEFESA/RECURSO
 INDEFERIDO. NÃO FORAM APRESENTADOS ELEMENTOS CONSISTENTES QUE COMPROME-
TAM A LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANTENHO O AUTO DE INFRAÇÃO 5639 E O 
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE 6648 

 PROTOCOLO:   PMC.2019.00048220-41 
 INTERESSADO: FABIANA JUNQUEIRA JULIANO
 CNPJ/ CPF: 254.611.778-59
 ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COM 
EQUIPAMENTO DE RX
 DEFERIDO 

 Campinas, 06 de março de 2020 
 ANA LUCIA MONTINI RIBEIRO 

 CHEFE DE SETOR 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE EM 06 DE 

MARÇO DE 2020 
  

 SEI: PMC.2017.00001025-41

À vista das informações lançadas neste processo e dos pareceres do Departamento de 
Assessoria Jurídica documentos(docs.2289698e2292671), que indicam a inexistência 
de óbices legais,desde que, preliminarmente à formalização , seja atendida a recomen-
daçãoali apontada, AUTORIZO:
 1 - A prorrogação do Termo de Contrato n.º 026/2019, celebrado entre o Município de 
Campinas e a empresa Roche Diagnóstica Brasil Ltda., que tem por objeto a locação 
de Sistema de Automação Total, para a realização de exames de imunoquímica do 
Laboratório Municipal de Campinas, com fornecimento de reagentes, insumos e de 
todos os materiais e equipamentos de suporte (doc.1286244), pelo prazo de 24 (vinte 
e quatro) meses, com fundamento no artigo 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93.
 2 - A despesa decorrente, no valor total de R$13.008.914,40 (treze milhões oito mil 
novecentos e quatorze reais e quarenta centavos), conforme apontado no documen-
to2255755e aprovado pelo Comitê Gestor no documento2264822.
 3 - Publique-se.
 4 - À Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes para a formalização do ter-
mo contratual pertinente, ocasião em que deverão restar atendidas as recomendações 
constantes naqueles pareceres, e na sequência, devolvam-se os autos a esta Secretaria 
para as demais providências e acompanhamento.
 

 Campinas, 06 de março de 2020 
 DR. CARMINO ANTONIO DE SOUZA 

 Secretário Minicipal de Saúde 

 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 DEVOLUÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL 
 Protocolado n.º 14/10/18.090 PG
 Interessada: Secretaria Municipal de Serviços Públicos

 Despacho:

 À vista das informações existentes neste protocolado, da solicitação da interessada às 
fl s. 2.925 a 2.944, bem como dos pareceres de fl s. 2.946 a 2.950, 2.951 a 2.952 e 2.953 
da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam respectivamente, a necessidade e 
ausência de impedimentos legais,  AUTORIZO: 
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 1. A devolução das garantias contratuais prestadas em dinheiro (depósito bancário) 
pela empresa E. M. Lopes Campinas - ME, nos valores de R$10.657,50 (Dez mil, seis-
centos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) e de R$ R$856,88 (Oitocentos 
e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos), referente ao Termo de Contrato n.° 
150/14, conforme documentos fl s. 2.927 e 2.928, que também podem ser visualizados 
às fl s. 129 e 693, a serem corrigidas monetariamente, nos termos do artigo 56, § 4° da 
Lei Federal n.°8.666/93, haja vista o ateste de fl . 332 dessa Secretaria de que a empre-
sa 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 das garantias em questão, através de representante legal, devidamente creden-
ciado, que deverá apresentar os comprovantes originais dos recolhimentos/depósitos;

 3. Publique-se. 

 ERNESTO DIMAS PAULELLA 
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMB. E DESENV. 
SUSTENTÁVEL 

  SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

 DEPARTAMENTO DO VERDE E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTAVEL 

 Coordenadoria de Planejamento e Gestão Ambiental 
  Protocolo:  2018-10-38602
 Interessado:  Incorporex Empreendimentos Ltda
 Assunto:  Diretrizes Urbanísticas

 COMUNICADO 

 Considerando a solicitação de prazo às folhas 48, fi ca concedido a dilação de prazo 
em 30 (trinta) dias corridos, a partir desta publicação, acerca das adequações exigidas. 
 

 Campinas, 06 de março de 2020 
 GERALDO RIBEIRO DE ANDRADE NETO  

 Coordenador de Planejamento e Gestão AmbientalL 
   

 DEPARTAMENTO DO VERDE E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTAVEL 

 Coordenadoria de Planejamento e Gestão Ambiental 
  Protocolo nº: 2019/19/0007 
 Interessado:  Jomumo Empreendimentos Imobiliários 
 Assunto:  Aprovação Levantamento Planialtimétrico.

 Para prosseguimento da análise, por parte do DVDS-SVDS, solicitamos o compare-
cimento do interessado, seu representante legal, ou responsável técnico, no prazo de 
30 (trinta) dias corridos, a partir desta publicação, para complementação do Levan-
tamento Planialtimétrico.  
 

 CELSO R. FREITAS JR 
 Engenheiro Sanitarista CPEA - DVDS-SVDS  

   

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 
  

  Retificação referente à publicação 06 de Fevereiro de 2020 
 Protocolo:   2020/10/04948 
 Auto  de  Infração  Imposição  de  Penalidade  Multa  n°   004  /2020 - Dpbea 
 Autuado:   Fabrício Pinoti Nascimento 

 A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
de Campinas torna público o Auto de Infração Imposição de Penalidade de Multa, 
por agredir cachorro do vizinho com objeto cortante, resultando em lesão grave em 
membro anterior do animal.
 

 Campinas, 03 de março de 2020 
 DENIZE RODRIGUES DE SOUZA 
 Agente de Fiscalização - Matrícula 124.769-7 

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
  

 De acordo com o estabelecido no artigo 4º da Lei Federal nº 10.650/2003, que dispõe 
sobre o acesso público aos dados e informações ambientais existentes nos órgãos e 
entidades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, a Lei 
Complementar nº 49/2013 e o Decreto Municipal nº 18.705/ 2015, que versam sobre 
o licenciamento ambiental em âmbito local, informamos as relações de solicitações 
e de documentos emitidos pela Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e do 
Desenvolvimento Sustentável entre os dias 02 e 06 de Março de 2020.

ENTRADAS DE PROTOCOLADOS PELO LICENCIAMENTO AMBIENTAL ON LINE DA SE-
CRETARIA DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ENTRE 

02/03/2020 A 06/03/2020

"ATZ = AUTORIZAÇÃO / LP = LICENÇA PRÉVIA / LI = LICENÇA DE INSTALAÇÃO / LO = LI-
CENÇA DE OPERAÇÃO / RLO = RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO / CDL= CERTIFICA-
DO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO / ETM = EXAME TÉCNICO MUNICIPAL/ LE= LICENÇA 

ESPECÍFICA/ CVA= CERTIFICADO DE VIABILIDADE AMBIENTAL/ CRA= CERTIFICADO DE 
REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL /TR = TERMO DE RECEBIMENTO"

Nº SOLICI-
TAÇÃO

DATA DE 
ENTRADA ANEXO SOLICI-

TAÇÃO REQUERENTE

EMPREEN-
DIMENTO, 
OBRA OU 

ATIVIDADE

ENDEREÇO

2020000182 02/03/2020 I CDL

FUNDO DE IN-
VESTIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS 
- FII SHOPPING 

DOM PEDRO

CONSTRUÇÃO 
COMERCIAL

AVENIDA GUI-
LHERME DE CAM-
POS, 500 - JARDIM 
SANTA GENEBRA

2020000191 02/03/2020 III-SG ATZ WILLIAN EVA-
RISTO NUNES

MOVIMEN-
TAÇÃO DE 

TERRA

RUA TEREZINHA 
DA CONCEIÇÃO 
PENTEADO, 99 - 
ENTREVERDES

2019000078 03/03/2020 III-SG TR
LUIS FERNAN-

DO BOSELLI DE 
SOUZA

MOVIMEN-
TAÇÃO DE 

TERRA

RUA ROMILDA 
APARECIDA CRUZ, 
109 - RESIDENCIAL 

JATIBELA

2020000151 04/03/2020 II LP

NOVA 
CAMPINAS 
EMPREEND 

IMOBILIARIOS 
LTDA

ABERTURA E 
PROLONGA-
MENTO DE 

VIAS

AVENIDA PROFES-
SORA ANA MARIA 
SILVESTRE ADA-
DE - PARQUE DAS 
UNIVERSIDADES

2020000176 04/03/2020

I LP
SOEDIL SOTE-
CO EDIFICA-
ÇÕES LTDA.

RESIDENCIAL 
MULTIFAMI-
LIAR VERTI-
CAL - HMV

RUA ANTONIO 
RODRIGUES DE 

CARVALHO, 909 - 
VILA PROOST DE 

SOUZAIII ATZ
CORTE DE 
ÁRVORES 
ISOLADAS

2020000188 04/03/2020 I CDL

FLORSOF AD-
MINISTRAÇÃO 
DE BENS PRÓ-

PRIOS LTDA

CONSTRUÇÃO 
COMERCIAL

RUA JAMES 
CLERK MAXWELL, 

190 - TECHNO 
PARK

2020000041 06/03/2020 IV LP/LI/LO
FRANCO E 

FRANCO & CIA 
LTDA

APARELHA-
MENTO DE 
PLACAS E 

EXECUÇÃO 
DE TRABA-
LHOS EM 

MÁRMORE

RUA OSCAR 
LEITE, 26 - PONTE 

PRETA

2020000167 06/03/2020 IV RLO

LABEL CODE 
COM. E IMP. 

DE ETIQUETAS 
LTDA

FABRICAÇÃO 
DE PRODUTOS 

DE PAPEL, 
CARTOLINA, 
PAPEL-CAR-

TÃO

RUA DOUTOR 
ANTONIO CARLOS 

COUTO DE BAR-
ROS, 2416 - JARDIM 

CONCEIÇÃO

2020000168 06/03/2020 IV ETM
WECHEF FINE 
AND FITNESS 
FOOD LTDA

FABRICAÇÃO 
DE ALIMEN-

TOS E PRATOS 
PRONTOS

RUA DOUTOR 
MORAES SALLES, 

3103 - JARDIM 
ITAMARATI

2020000189 06/03/2020 III ATZ
MANFRIN 

CASSEB E CIA 
LTDA

CORTE DE 
ÁRVORES 
ISOLADAS

AVENIDA MONSE-
NHOR JERÔNIMO 

BAGGIO, 87 - 
JARDIM NOSSA 
SENHORA AUXI-

LIADORA

2020000205 06/03/2020 III ATZ

DANIEL JOSÉ 
MARIE COUTI-
NHO NOGUEI-
RA CHEVRIER

CORTE DE 
ÁRVORES 
ISOLADAS

RUA DAS HE-
LICÔNIAS, G4 - 

ALPHAVILLE DOM 
PEDRO

2020000206 06/03/2020 I CDL ABILIO TAVA-
RES

RESIDENCIAL 
UNIFAMILIAR 

RUA SANTA 
ERNESTINA, 600 - 

JARDIM GUARANI

DOCUMENTOS EMITIDOS PELO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA MU-
NICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ENTRE 

02/03/2020 A 06/03/2020

ATZ = AUTORIZAÇÃO / ETM = EXAME TÉCNICO MUNICIPAL / LP = LICENÇA PRÉVIA / LI 
= LICENÇA DE INSTALAÇÃO / LO = LICENÇA DE OPERAÇÃO / RLO = RENOVAÇÃO DA LI-
CENÇA DE OPERAÇÃO / CDL = CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO / SG = 
SUPORTE GEOLÓGICO / TCA = TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL / TI =TERMO DE 

INDEFERIMENTO / TR=TERMO DE RECEBIMENTO / TECA= TERMO DE ENCERRAMENTO 
DE COMPROMISSO AMBIENTAL

ANEXO Nº PROTO-
COLO

DOCU-
MENTO 

EMITIDO

REQUEREN-
TE

EMPREEN-
DIMENTO 
OU OBRA 
OU ATIVI-

DADE

ENDEREÇO VALIDADE

I 2020000149 TI 021/2020-I

SAVOY IMO-
BILIARIA 

CONSTRU-
TORA LTDA 

TIPOLOGIA 
DE OCUPA-
ÇÃO IND- 1

AVENIDA 
MERCEDES 
BENZ, 679 

- DISTRITO 
INDUSTRIAL 

II 2020000140 LI 004/2020-II

EVER 
EXPRESS 
TRANS-

PORTES E 
ARMAZENS 

GERAIS 
LTDA 

IMPLAN-
TAÇÃO DE 
UMA REDE 
DE DRENA-

GEM 

CAMINHO 
DE SERVI-

DÃO GLEBA 
5 QT 15157, 

47 - NÚCLEO 
SANTA 
ISABEL 

02/03/2022

II 2020000158 LO 005/2020-II

TGSP-25 
EMPREEN-
DIMENTOS 
IMOBILIA-
RIOS LTDA 

LICENÇA DE 
OPERA-

ÇÃO PARA 
GALERIA 

DE ÁGUAS 
PLUVIAIS 

AVENIDA 
WELLMAN 

GALVÃO 
DE FRANÇA 

RANGEL , 
S/N - SWISS 

PARK 

III 2019000956 TCA 054/2020-
III

COMPANHIA 
PAULISTA 

DE FORÇA E 
LUZ 

CORTE DE 
ÁRVORES 
ISOLADAS 

AVENIDA 
DOUTOR 
JESUINO 

MARCON-
DES MACHA-

DO, 2076 
- JARDIM 

PINHEIROS

III 2017000429 TCA 055/2020-
III

HENRIQUE 
FERNANDES 

CORTE DE 
ÁRVORES 
ISOLADAS 

RUA JOÃO 
CAETANO 

MONTEIRO, 
104 - PARQUE 
XANGRILÁ 

02/03/2022

III 2019000612 ATZ 056/2020-
III

DANIEL 
BASSO 

REDAELLI 

CORTE DE 
ÁRVORES 
ISOLADAS 

RUA MARIA 
ROSSI 

SICONNI, S/N 
- JOAQUIM 

EGIDIO 

02/03/2022

III 2019000215 ATZ 057/2020-
III

PMC - SE-
CRETARIA 

MUNICIPAL 
DE TRANS-

PORTE 

CORTE DE 
ÁRVORES 
ISOLADAS 

RUA PAULO 
VIANNA DE 
SOUZA, S/N 
- PARQUE 
RESIDEN-
CIAL VILA 

UNIÃO

03/03/2022

III 2019000471 TCA 058/2020-
III

LAGOA 
PARK ESTA-
CIONAMEN-

TO LTDA 

CORTE DE 
ÁRVORES 
ISOLADAS 

RUA PERCI-
LIO NETO, 

77 - PARQUE 
TAQUARAL 

III 2019000189 TCA 059/2020-
III

MANFRIN 
CASSEB E 
CIA LTDA

CORTE DE 
ÁRVORES 
ISOLADAS 

AVENIDA 
MONSE-

NHOR 
JERÔNIMO 
BAGGIO, 

87 - JARDIM 
NOSSA 

SENHORA 
AUXILIA-

DORA
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IV 2019000188 RLO 044/2020-
IV 

CENTER 
CAMPINAS - 
DISTRITO DE 
PRODUÇÃO 
AGROPECU-
ARIOS LTDA 

FABRICA-
ÇÃO DE MA-

QUINAS E 
EQUIPAMEN-
TOS PARA A 

AGRICULTU-
RA E PECUA-
RIA PEÇAS E 
ACESSORIOS 

AVENIDA 
ANTON VON 
ZUBEM, 3567 

- JARDIM 
SÃO JOSE 

28/02/2024

IV 2019001047 RLO 045/2020-
IV 

BERGMAN 
MATERIAIS 

E MANUTEN-
ÇÃO LTDA 

FABRICA-
ÇÃO DE AR-
TEFATOS DE 
MATERIAL 
PLASTICO 

PARA USOS 
INDUS-
TRIAIS 

RUA RIO 
DAS PE-

DRAS, 477 
- JARDIM DO 

TREVO 

02/03/2024

IV 2020000108 ETM 
046/2020-IV 

EXIMIUS 
INDUSTRIA 

E COMERCIO 
DE BEBIDAS 

LTDA 

FABRICA-
ÇÃO DE 

CERVEJAS 
E CHOPES; 
COMERCIO 

ATACADISTA 
DE BEBIDAS 

RUA 
JOAQUIM 

FRANCISCO 
CASTELAR, 

181 - PARQUE 
RURAL 

FAZENDA 
SANTA CAN-

DIDA 

02/03/2022

IV 2020000091 CDL 47/2020-
IV 

BYD DO 
BRASIL 

LTDA 

SERVIÇOS 
DE MANU-
TENÇÃO E 

REPARAÇÃO 
MÊCANICA/ 
ELETRICA 

DE VEICIU-
LOS AUTO-
MOTORES 

RUA AN-
CILLA TONI-
NI GAGO, 925 
- TERMINAL 

INTERNA-
CIONAL DE 

CARGA 

 

 

 Campinas, 06 de março de 2020 
  ROGÉRIO MENEZES  

 SECRETÁRIO DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
 CONVOCAÇÃO 

 A Presidente da Junta Administrativa de Recursos no uso de suas atribuições legais, 
 CONVOCA  os servidores abaixo indicado e/ou respectivos suplentes a participar da 
1ª Sessão de Julgamento de Recursos Administrativos no âmbito da Junta Administra-
tiva de Recursos - JAR, instituída pelo Decreto Municipal nº 19.575, de 16 de agosto 
de 2017 e Portaria nº 88.115/2017.

 DATA : 20/03/2020
 HORÁRIO : das 10h00 às 12h00
 LOCAL : Av. Anchieta, nº 200, 16º andar - Sala de Atendimento da Secretária do 
Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Protocolados a serem julgados:

 -   Protocolo nº   2019/10/25684 
 Int  eressado  :  Eliana Silvia Junqueira Nogueira 

 -   Protocolo nº   2019/10/24837 
 Int  eressado  :   Coordenadoria de Fiscalização Ambiental 
 Autuado: MRV Engenharia e Participações S/A 

 -   Protocolo nº   2019/10/24905 
 Int  eressado  :   Coordenadoria de Fiscalização Ambiental 
 Autuado: Rodrigo Cascão Araújo 

 -   Protocolo nº   2019/10/25682 
 Autuado: Jomumo Empreendimentos Imobiliários Ltda 

 -   Protocolo nº   2019/10/27253 
 Int  eressado  :   SVDS 
 Autuado: César de Camargo Galli 

 -   Protocolo nº   2019/10/30088 
 Int  eressado  :   Construtora Artec S.A. 

 -   Protocolo nº   2020/10/00468 
 Int  eressado  :   Wep Comércio e Locação de Imóveis Ltda 
 

 Campinas, 06 de março de 2020 
  ANDREA CRISTINA DE O. STRUCHEL  

 Presidente da Junta Administrativa de Recursos 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 CAMPREV 
  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS 

 NOTIFICAÇÃO 
  

 Fica a requerente abaixo relacionada notifi cada para que compareça à nossa sede si-
tuada na Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, 401, Pq. Itália, Campinas-SP, no prazo 
de  30 (trinta) dias  a contar desta publicação  para tratar de assunto referente ao 
benefício de Pensão (matrícula nº 25828). 
 A presente NOTIFICAÇÃO representa a salvaguarda dos legítimos direitos do No-
tifi cante.
 Protocolo nº: 1996/0/000109
 Maria Aparecida Bezerra da Silva  

 Fica a requerente abaixo relacionada notifi cada para que compareça à nossa sede 
situada na Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, 401, Pq. Itália, Campinas-SP, no prazo 
de  30 (trinta) dias  a contar desta publicação  para tratar de assunto referente ao 
benefício de Pensão (matrícula nº 28380). 
 A presente NOTIFICAÇÃO representa a salvaguarda dos legítimos direitos do No-
tifi cante.
 Protocolo nº: 1998/0/008843
 Regina Raimunda de Jesus  

 Fica a requerente abaixo relacionada notifi cada para que compareça à nossa sede 
situada na Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, 401, Pq. Itália, Campinas-SP, no prazo 

de  30 (trinta) dias  a contar desta publicação  para tratar de assunto referente ao 
benefício de Pensão (matrícula nº 86320). 
 A presente NOTIFICAÇÃO representa a salvaguarda dos legítimos direitos do No-
tifi cante.
 Protocolo nº: 1998/0/001010
 MARIA DIVINA DE JESUS DA SILVA 

 Fica o requerente abaixo relacionado notifi cado para que compareça à nossa sede 
situada na Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, 401, Pq. Itália, Campinas-SP, no prazo 
de  30 (trinta) dias  a contar desta publicação  para tratar de assunto referente ao 
benefício de Pensão (matrícula nº 78450) 
 A presente NOTIFICAÇÃO representa a salvaguarda dos legítimos direitos do No-
tifi cante.
 Protocolo nº: 2007/10/4523
 Miguel Alcanjo Chine  

 Fica o requerente abaixo relacionado notifi cado para que compareça à nossa sede 
situada na Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, 401, Pq. Itália, Campinas-SP, no prazo 
de  30 (trinta) dias  a contar desta publicação  para tratar de assunto referente ao 
benefício de Pensão (matrícula nº 77887) 
 A presente NOTIFICAÇÃO representa a salvaguarda dos legítimos direitos do No-
tifi cante.
 Protocolo nº: 2006/10/31067
 Miltom Pereira  

 Fica o requerente abaixo relacionado notifi cado para que compareça à nossa sede 
situada na Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, 401, Pq. Itália, Campinas-SP, no prazo 
de  30 (trinta) dias  a contar desta publicação  para tratar de assunto referente ao 
benefício de Pensão (matrícula nº 71757) 
 A presente NOTIFICAÇÃO representa a salvaguarda dos legítimos direitos do No-
tifi cante.
 Protocolo nº: 2004/10/18473
 Valdir Teixeira  
 

 Campinas, 05 de março de 2020 
 ANDERSON CARLOS DOS SANTOS 

 DIRETOR PREVIDENCIÁRIO 

 HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI 
  HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI - HMMG 

 AVISO DE ADITAMENTO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
  

 Acha-se aberto no departamento de Pregão da  Rede   Municipal Dr. Mário Gatti de 
Urgência, Emergência e Hospitalar , o  Chamamento Público nº 01/2018, protoco-
lo nº 439/2018 - Objeto:  Credenciamento de prestadores de serviços de assistência à 
saúde em Radioterapia, compreendendo: consultas, simulações, tratamentos, exame e 
diagnóstico para os pacientes do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, para participar 
de forma complementar ao atendimento. A entrega dos envelopes  "A"  ( Documentos 
para Habilitação ) e  "B"  ( Proposta Comercial ) deverá ser entregue no departamento 
de Pregão da  Rede   Municipal Dr. Mário Gattide Urgência, Emergência e Hospita-
lar  localizado à Avenida Prefeito Faria Lima, n° 340, CEP 13036-902, Parque Itália, 
em Campinas/SP, no horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 as 17h00, a partir do dia 
26/02/20. Os interessados poderão retirar o Edital a partir do dia 26/02/2020, através 
do site www.hmmg.sp.gov.br/licitacoes ou pelo e-mail pregao@hmmg.sp.gov.br.
 

 Campinas, 21 de fevereiro de 2020 
 ROGÉRIO FERREIRA DE CARVALHO 
 Presidente da Comissão Especial de Credenciamento 

 IMA 
  INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA 

 TERMO ADITIVO N° 004/2020 AO CONTRATO Nº 
006/2016 

 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2015 - PROTOCOLO Nº 2015/165/368 
- RC Nº 00053/2020 

  FINALIDADE:  Prorrogação da vigência contratual.  OBJETO:  Contratação de em-
presa especializada para prestação de serviços de enlace de comunicação, transporte 
e interligação de internet via protocolo de roteamento BGP para Sistema Autônomo 
(AS), conectado ao ponto de presença da CONTRATANTE, localizado na Rua Ber-
nardo de Souza Campos, nº 42 - CEP: 13041-390 - Bairro: Ponte Preta - Campinas/SP 
ou sob demanda, conectado no ponto de presença localizado na Avenida Anchieta, nº 
200 - CEP: 13015-904, Bairro Centro - Campinas/SP.  EMPRESA:  DESKTOP - SIG-
MANET COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA  CNPJ:  08.170.849/0001-15.  VA-
LOR GLOBAL:  Ficará mantido o valor global de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta 
mil reais).  VIGÊN  CIA:  12 (doze) meses, contados a partir de 17 de Março de 2020.

LOTE ITEM DESCRIÇÃO UNIDA-
DE QTDE VALOR UNITÁRIO 

MENSAL (R$)
VALOR TOTAL 

ANUAL (R$)

I 3

ENLACE DE 1 GBPS 
DE COMUNICAÇÃO, 

TRANSPORTE E INTER-
LIGAÇÃO DE INTER-

NET, VIA PROTOCOLO 
DE ROTEAMENTO BGP 
PARA SISTEMA AUTÔ-

NOMO (AS).

SV 01 12.500,00 150.000,00

 

 Campinas, 06 de março de 2020 
 GERÊNCIA JURÍDICA   

 SANASA 
  SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SANASA 

 AVISO DE LICITAÇÃO 
  

  Licitação Presencial n. 5/2020  - Objeto: prestação de serviços de engenharia de 
apoio à SANASA no gerenciamento e fi scalização de obras, contratados junto à Caixa 
Econômica Federal, contrato n. 520.217-27, para a implantação da reabilitação da 
infraestrutura com substituição de redes e ligações de água em bairros no município 
de Campinas, por método não destrutivo - MND, sendo que as redes serão executadas 
pelo mesmo caminhamento da rede existente pelo Sistema Pipecraking e por novo 
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caminhamento pelo Sistema de Furo Direcional, de forma a garantir a implantação das 
obras dentro dos prazos previstos e atendimento aos requisitos de qualidade. Recebi-
mento e abertura dos envelopes às 9h do dia  15/05/2020 , na Sede da SANASA. Edital 
e anexos disponibilizados na página da SANASA na Internet: www.sanasa.com.br.      
 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES    
   

 RESUMO DE ADITAMENTO 
  

  Aditamento n. 01 ao Contrato 2019/6917 ; Contratada:  Madecarbo Indústria e Co-
mércio Ltda  CNPJ: 04.349.295/0001-67. Objeto: aquisição carvão sac 25kg. Prorrog. 
vig.: 03 meses a partir de 23/05/2020.
 Aditamento n. 01 ao Contrato 2019/6902 ; Contratada:  Sandalo Equipamentos e 
Prod. de Hig. Pessoal Ltda ME.  CNPJ: 30.379.727/0001-92. Objeto: papel higiênico 
rolo 30m. Prorrog. Vig.: 03 meses a partir de 03/05/2020.
 Aditamento n. 02 ao Contrato 2018/6600 ; Contratada:  Assoc. das Empresas de 
Transp. Colet. Urb. de Campinas,  CNPJ nº 57.494.130/0001-45. Objeto: vale trans-
porte. Prorrog. Vig.: 12 meses a partir de 05/03/2020. Valor: R$ 1.269.000,00
 Aditamento n. 01 ao Contrato 2019/6889 ; Contratada:  Energy Com. Mont. Ele. 
Eireli EPP  CNPJ: 14.014.094/0001-62. Objeto: prest serv exec. de proj. de instalação 
elétrica de beixa e média tensão. Objeto: Acréscimo de 5,55%. Prorrog. Vig.: 05 meses 
a partir de 22/04/2020. Valor: R$ 13.592,67.
 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA   

 PODER LEGISLATIVO 

 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
   

 DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

 DECRETO LEGISLATIVO Nº 4.935, DE 6 DE MARÇO DE 
2020 

 Concede Título de Cidadão Campineiro a José Luiz Carbone. 
 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS. Faço saber que a 
Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:
 Art. 1º Fica concedido Título de Cidadão Campineiro a José Luiz Carbone 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, 06 de março de 2020 
 MARCOS BERNARDELLI 

 Presidente 
 autoria: vereador Pedro Tourinho 

   

 DECRETO LEGISLATIVO Nº 4.936, DE 6 DE MARÇO DE 
2020 

 Concede Medalha Exemplo Digno "General Nelson Santini Júnior" a 
Juliano Port. 

 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS. Faço saber que a 
Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:
 Art. 1º Fica concedida Medalha Exemplo Digno "General Nelson Santini Júnior" a 
Juliano Port por sua contribuição ao campo da segurança pública.
 Art. 2º Ao homenageado será entregue medalha conforme especifi cações do art. 16 da 
Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999. 
 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, 06 de março de 2020 
 MARCOS BERNARDELLI 

 Presidente 
 autoria: vereador Jorge da Farmácia 

   

 CANCELAMENTO DE REUNIÃO DE COMISSÃO 
  

 A Câmara Municipal de Campinas informa o  cancelamento  da 2ª Reunião Ordinária 
da Comissão do Meio Ambiente, a pedido do Presidente dessa Comissão, que seria 
realizada no dia 9 de março de 2020, às 16h.
 

 Campinas, 06 de março de 2020 
 MARCOS BERNARDELLI 

 Presidente 

 DIRETORIA-GERAL 

 PUBLICAÇÃO DE ATO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CAMPINAS - BIÊNIO 2019/2020. 

  
  ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 14/2020 
O Presidente da Câmara Municipal de Campinas, Sua Excelência o Senhor Marcos 
José Bernardelli, no uso das atribuições de seu cargo,
 Considerando a necessidade de fi scalização e gestão da execução dos termos contra-
tuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas;
 R E S O L V E:
 Art. 1ºA servidora CAMILA MALDONADO FERREIRA fi ca designada para acom-
panhar e fi scalizar a execução do Contrato nº 11/2020, celebrado com a empresa Dias 
& Cardozo Engenharia Ltda, cujo objeto é a contratação de empresa para emissão de 
laudo técnico estrutural, projeto estrutural de recuperação e assessoramento técnico, 
conforme Memorial Descritivo.
 Art. 2º A servidora ora designada terá plenos poderes para discutir problemas relati-
vos ao fornecimento dos materiais e ao contrato, anotando em registro próprio todas 
as ocorrências observadas e determinando o que for necessário à sua regularização.
 Parágrafo único. A servidora deverá solicitar a seu superior as decisões e providên-
cias que ultrapassarem sua competência, em tempo hábil para a adoção das medidas 
necessárias.
 Art. 3ºA servidora será responsável pelo envio da ordem de fornecimento e pelo seu 

recebimento, devendo atestá-lo nas respectivas notas fi scais. 
 Art. 4º A servidora deverá zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais 
assumidas e pela qualidade dos materiais fornecidos, tendo conhecimento de todo o 
teor do ajuste e, se for o caso, do termo de referência.
 Parágrafo único. Os documentos relativos ao contrato serão encaminhados à servido-
ra por e-mail pela Central de Contratos e Convênios.
 Art. 5º Caso haja necessidade, a servidora deverá protocolar nova Requisição Unifi -
cada de Materiais e Serviços - RUMS, observando os procedimentos e prazos estabe-
lecidos no Manual de Orientação para Requisição de Materiais e Serviços - MORMS, 
de maneira que não haja descontinuidade no fornecimento ou serviço. 
 Art. 6ºA servidora MICHELE ALVES DOS SANTOS MOTOHIRO fi ca designada 
para substituir o servidor titular a que se refere o art. 1º nos casos de férias, ausências 
ou impedimentos.
 Art. 7º O servidor LUIZA EMÍLIA LANZA SOBRAL MENEZES fi ca designada para 
substituir as servidoras titular e suplente a que se referem os arts. 1º e 6º nos casos 
excepcionais de ausência simultânea.
 Art. 8º O servidor JOÃO MARCOS DE CASTRO MENDES fi ca designado como 
gestor titular e a servidora MILENA MARIA PALLIOTO PERSICANO como gestora 
auxiliar, de acordo com o art. 49 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro de 2014, 
que trata das atribuições da Central de Contratos e Convênios da Câmara Municipal 
de Campinas.
 Parágrafo único. Na ausência do gestor titular, a auxiliar assumirá a gestão do ajuste.
 Art. 9º Dê-se ciência aos envolvidos.
 Art. 10. Publique-se.
Gabinete da Presidência, 06 de março de 2020.
 

 MARCOS JOSÉ BERNARDELLI 
 PRESIDENTE 

   

 PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS DA MESA DA MESA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS - BIÊNIO 

2019/2020. 
  

  PORTARIA DA MESA Nº 28/2020 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições, com base no 
inciso II do art. 24 da Lei Orgânica do Município,
 RESOLVE:
 Art. 1º Ficam exonerados, a partir de 29 de fevereiro de 2020, sendo esta contada 
como de efetivo exercício, os funcionários em comissão a seguir relacionados, que 
prestam serviços em gabinete de vereador:
 I - FLAVIANE BEATRIZ DA SILVA ARAÚJO, Assessor de Gabinete;
 II - KAROLINA BARROS MORAES, Assessor de Gabinete;
 III - WILLIAM EUGÊNIO COSTA - Assessor de Apoio Político-Institucional do 
Gabinete.
 Art. 2º Dê-se ciência. Cumpra-se.
 Art. 3º Publique-se.
 Campinas, 04 de março de 2020.

 PORTARIA DA MESA Nº 29/2020 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições, com base no 
inciso II do art. 24 da Lei Orgânica do Município,
 RESOLVE:
 Art. 1º Exonerar a servidora Caroline Machado Cândido do cargo em comissão de 
Assessor de Gabinete, na data de 29 de fevereiro de 2020, sendo esta contada como 
de efetivo exercício.
 Art. 2º Nomear a servidora Caroline Machado Cândido para exercer o cargo em co-
missão de Assessor Político, na data de 1º de março de 2020.
 Art. 3º Dê-se ciência. Cumpra-se.
 Art. 4º Publique-se.
 Campinas, 04 de março de 2020.

 PORTARIA DA MESA Nº 30/2020 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições, com base no 
inciso II do art. 24 da Lei Orgânica do Município,
 RESOLVE:
 Art. 1º Exonerar a servidora Nayara Daniela Simplício Bomfi m do cargo em comissão 
de Assessor de Gabinete, na data de 29 de fevereiro de 2020, sendo esta contada como 
de efetivo exercício.
 Art. 2º Nomear a servidora Nayara Daniela Simplício Bomfi m para exercer o cargo 
em comissão de Assessor Político, na data de 1º de março de 2020.
 Art. 3º Dê-se ciência. Cumpra-se.
 Art. 4º Publique-se.
 Campinas, 04 de março de 2020.

 PORTARIA DA MESA Nº 31/2020 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições, com base no 
inciso II do art. 24 da Lei Orgânica do Município,
 RESOLVE:
 Art. 1º Exonerar o servidor Renato Ramalho Brito do cargo em comissão de Assessor 
de Político, na data de 29 de fevereiro de 2020, sendo esta contada como de efetivo 
exercício.
 Art. 2º Nomear o servidor Renato Ramalho Brito para exercer o cargo em comissão de 
Assessor de Apoio Político-Institucional do Gabinete, na data de 1º de março de 2020.
 Art. 3º Dê-se ciência. Cumpra-se.
 Art. 4º Publique-se.
 Campinas, 04 de março de 2020.

 PORTARIA DA MESA Nº 32/2020 
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 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições, com base no 
inciso II do art. 24 da Lei Orgânica do Município,
 RESOLVE:
 Art. 1º Ficam nomeados para prestar serviços em gabinete de vereador a partir de 02 
de março de 2020:
 I - DÉBORAH REGINA SALIM, ocupando o cargo em comissão de Assessor Ga-
binete;
 II - EVANDRO MARCOS MOREIRA, ocupando o cargo em comissão de Assessor 
de Gabinete;
 III - HALINE ROSSI BRANCO FORONI, ocupando o cargo em comissão de As-
sessor de Gabinete;
 Art. 2º Dê-se ciência. Cumpra-se.
 Art. 3º Publique-se.
Campinas, 04 de março de 2020.
 

 MARCOS JOSÉ BERNARDELLI 
 PRESIDENTE 

 RODRIGO LUIS DE BARROS ALMEIDA 
 PRIMEIRO-SECRETÁRIO 

 APARECIDO DE CAMPOS FILHO 
 SEGUNDO-SECRETÁRIO   

 PROCURADORIA 

 4ª ATA DE REUNIÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO 
PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 

 Processo (Protocolo Interno) nº 26.462/2018. 
 No dia 06 de março de 2020, às 12h00, na sala de reuniões da Procuradoria da Câmara 
Municipal de Campinas, situada à Avenida da Saudade, nº 1004 - Bairro Ponte Pre-
ta, Campinas SP, reuniram-se os servidores Paulo Henrique Macera, Gilberto Batista 
Diniz Filho e Victor Ferreira, respectivamente presidente e membros designados pela 
Portaria da Mesa nº 161/2019, para continuidade dos trabalhos relativos ao  Processo 
(Protocolo Interno) nº 26.462/2018 .
 A Comissão deliberou o seguinte:  I.  redesignar a oitiva originalmente marcada para 
10/03/2020 para o dia 24/03/2020, nos mesmos horários, conforme segue: Moana 
Martins Libertini Alvarenga, 8h30; Ana Paula Ribeiro Orsi, às 09h15; Tiago Menezes 
de Faria, 10h00; Bruna Gabriela Aparecida Moreirado Carmo Falce, 10h45; Roberto 
Sawao Seo, 11h30; e Marcos Nascimento e Silva 14h00.  II.  intimar o Dr. Marcio 
Brasilino de Souza, OAB/SP 312391. 
 Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelo 
Presidente e pelos membros da comissão.
 

 Campinas, 06 de março de 2020 
 PAULO HENRIQUE MACERA 

 Presidente da CPPAD 
 GILBERTO BATISTA DINIZ FILHO 

 Membro da CPPAD 
 VICTOR FERREIRA 

 Membro da CPPAD 
   

 PARECER REFERENCIAL Nº 01/2020 - PROC. ADM 
 Contratação por inexigibilidade de licitação de cursos e capacitações para 

servidores. 
 
 Considerando a permissão contida no Ato da Mesa nº 14/2019, comunico que:

Está aprovado pela Procuradoria da Câmara Municipal de Campinas, o Parecer Re-
ferencial nº 01/2020 sobre  contratação por inexigibilidade de licitação de cursos e 
capacitações para servidores. 

O parecer encontra-se disponível na intranet e possibilita a dispensa de formulação 
de consulta à Procuradoria nos casos concretos que se enquadrarem em seu objeto e 
desde que atendidos todos os requisitos mencionados.
 

 Campinas, 06 de março de 2020 
 YASMIN ALENCAR LOPES 

 Procuradora-Chefe Adjunta em exercício 

 DIVERSOS 

 DIVERSOS 

 CENTRO OFTALMOLÓGICO CAMPINAS EXCIMER 
LASER LTDA. 

 CNPJ: 04.148.501/0001-70 
  EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
 Ficam convocados, os sócios da sociedade empresária limitada, CENTRO OFTAL-
MOLÓGICO CAMPINAS EXCIMER LASER LTDA . ("Sociedade"), com sede 
na Rua Cumaru, nº 219, Alphaville - CEP 13.098-324, na cidade de Campinas, Estado 
de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.148.501/0001-70, com seu 
ato constitutivo datado de 25.04.2000, com registro na Junta Comercial do Estado de 
São Paulo - Jucesp NIRE sob nº 35.219.601.649, para se reunirem em  ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA , a ser realizada na sede da Sociedade, no dia11.03.2020, em 
primeira convocação, às18h30, com a presença mínima de 3/4 (três quartos) dos só-
cios e, se não houver o número legal de presentes em primeira chamada, instalar-se-á 
a Assembleia meia hora após, em segunda chamada, com qualquer número de sócios 
presentes, para discutirem e deliberarem sobre a Ordem do dia única:  Assembleia 
Geral Ordinária: - Apresentação e votação para aprovação das contas dos administra-
dores e balanço patrimonial, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019; 

 Campinas, 04 de março de 2020 
 DR. CARLOS EDUARDO LEITE ARIETA   
 DRA. ROSANE SILVESTRE DE CASTRO   
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