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PROCEDIMENTOS APÓS A REUNIÃO DE PREENCHIMENTO DE VAGAS 

1) EXAME MÉDICO ADMISSIONAL

Agendamento do exame:
O  agendamento  do  exame  médico  admissional  é  obrigatório  e  eliminatório  e  deve  ser  feito  no
momento  da  reunião  de  preenchimento  de  vagas,  pelo  candidato  ou  pelo  seu  procurador,
devidamente iden�ficado e documentado, junto ao Departamento de Promoção à Saúde do Servidor
(DPSS), da Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas.

Realização do exame:
O candidato e somente este deverá comparecer na data informada e 15 minutos ANTES do horário
agendado, seja para realização do exame clínico ou de quaisquer exames complementares que forem
solicitados e/ou agendados sob responsabilidade do DPSS. O não comparecimento implicará na perda
dos direitos legais decorrentes da aprovação no Concurso Público. 

� IMPORTANTE: não há possibilidade de reagendar a data e/ou horário do exame médico! 

Acompanhamento do resultado do exame admissional:
O  acompanhamento  é  feito  exclusivamente  pelo  Diário  Oficial,  acessado  pelo  site  da  Prefeitura
(www.campinas.sp.gov.br), conforme figura abaixo: 
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O resultado do exame médico admissional é publicado uma única vez no Diário Oficial do Município,

na  seção  da  Secretaria  de  Gestão  e  Desenvolvimento  de  Pessoas  (imagem  abaixo).  É  de
responsabilidade TOTAL do candidato o acompanhamento dessa publicação. 
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Como não é possível estabelecer uma data prevista para divulgação dos resultados, recomendamos
que o  candidato  acompanhe diariamente as  publicações,  a  par�r  do primeiro  dia  subsequente  à
realização de seus exames.

O candidato considerado APTO deve con-nuar acompanhando o Diário Oficial até ser publicada sua
NOMEAÇÃO. 

Obs.: No caso dos candidatos aprovados em Processos Sele vos é importante verificar as regras do
edital e também as orientações deste documento, pois não há publicação de nomeação.

2) NOMEAÇÃO

    A nomeação dos candidatos aptos no Exame Admissional é também publicada uma única
vez  no Diário Oficial,  sempre na seção da Secretaria Municipal  de Gestão e Desenvolvimento de

Pessoas (SMGDP). 

Como  não  há  prazo  determinado  para  a  nomeação  ser  publicada,  é  imprescindível  que  o

acompanhamento das publicações oficiais seja feito diariamente, pois o prazo para a posse começa

a contar a par�r da divulgação de sua nomeação.

3)  DOCUMENTOS  PARA  ADMISSÃO  /  POSSE  NO  CARGO  (OU  ASSINATURA  DO
CONTRATO)
Os candidatos aprovados em Concursos Públicos tomam posse no cargo. Os aprovados em Processos
Sele�vos assinam contrato. 
Para  os  candidatos  de  Concurso  Público,  alertamos  que,  quando  sua  nomeação publicada,  você
receberá um e-mail com um link para acesso ao sistema da Prefeitura de Campinas, no qual você
preencherá  seus  dados  e  anexará  seus  documentos.  É  importante  que  estes  documentos  sejam
encaminhados com celeridade, próximo à publicação da nomeação, pois  você terá 15 (quinze) dias
corridos – contando o dia da portaria - para tomar posse do cargo.  Lembrando que para tomar
posse, sua documentação terá que estar verificada, correta e validada pelo Setor responsável.
Quando os documentos forem verificados, o Setor de Registros entrará em contato para te avisar
sobre alguma pendência ou sobre o aceite da documentação, e você receberá a sugestão de algumas
datas de agenda para sua posse no cargo (etapa presencial). A escolha da data também será feita pelo
link de acesso.
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A  lista de documentos para cada cargo está no link “Concursos e Empregos”,  conforme a seguir
demonstramos:
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AVISOS IMPORTANTES:

a) O prazo MÁXIMO para a posse no cargo (isto é, para entregar TODOS os documentos e assinar a
posse) é de 15 (quinze) dias corridos, contados a par�r da publicação da nomeação em Diário Oficial.
Portanto, recomendamos que os candidatos não deixem para tomar posse no úl�mo dia do prazo,
bem como verifiquem antecipadamente todos os documentos necessários para sua posse, bem como
se possui o requisito exigido para o cargo.
 
b) Novamente ressaltamos que a par�r da publicação da nomeação em Diário Oficial, o candidato
deverá ficar atento ao seu e-mail para verificar se recebeu o link de envio dos documentos.  Caso
não tenha recebido o e-mail, é importante entrar em contato com o Setor de Registros, no telefone
constante na lista de documentos.

c)  Caso o candidato tenha alguma  dúvida sobre a documentação,  a única equipe habilitada para
esclarecê-las é a do setor de Registros, da SMGDP.

d) ANTES de pedir demissão de emprego ou exoneração de cargo público, CONFIRME se está com

todos os documentos  relacionados na lista,  se possui  o  requisito do cargo, conforme exigido no
edital do concurso para o qual foi aprovado, se os cer�ficados e demais atestados estão em validade,
bem como se a data de emissão do documento de iden�dade (RG) está em vigência (até 10 anos!) ou
se não há rasuras no RG. Enfim, é de responsabilidade única do candidato verificar se os documentos
estão de acordo com o solicitado pela Prefeitura de Campinas, não podendo ser alegada qualquer
espécie de desconhecimento.

e) Cuidado com acúmulos de cargos, empregos públicos, bem como aposentadoria ou pensão na
área  pública!  Em caso de dúvidas,  verifique  o  que estabelece  o  Ar�go  37,  incisos  XVI  e  XVII  da
Cons�tuição Federal. 
Caso  o  seu  acúmulo  esteja  previsto  nas  exceções  da  Cons�tuição,  deve-se  observar  se  há
compa�bilidade de horários e se a somatória das duas jornadas está no limite permi�do por lei (64
horas semanais, somadas as duas jornadas).  Consulte o parágrafo 1º do Ar�go 9º, da Lei Municipal
12.985/2007 ou o Ar�go 11 da Lei Municipal 12.987/2007 (para cargos do Magistério).

f) Não há necessidade de auten-car as cópias dos documentos, pois estes estarão acompanhados de
seu original.

g)  Providencie  antecipadamente  as  cer-dões necessárias  para  posse  ou  contratação.  Algumas,
demoram para serem emi�das e o prazo para posse não pode ser prorrogado.
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4) ENTRADA EM EXERCÍCIO

A par�r da posse no cargo o candidato tem um prazo MÁXIMO de 10 dias corridos para entrar em
exercício.  Recomendamos  que  não  u�lize  o  prazo  máximo,  pois  podem  ocorrer  imprevistos  e,
perdendo o prazo, o candidato também perderá todos os direitos decorrentes de sua aprovação no
concurso. 

No  caso  dos  candidatos  aprovados  em  processos  sele�vos, a  data  de  início  do  trabalho  será

informada no momento da assinatura do Contrato e deverá ser cumprida.

Nota final:

É  de  responsabilidade  TOTAL  dos  candidatos  o  acompanhamento  de  todas  as
publicações do Concurso Público e do Processo Sele vo, divulgadas EXCLUSIVAMENTE
no Diário Oficial de Campinas.  

Informamos ainda que, após a reunião de preenchimento de vagas, não serão mais
enviadas mensagens aos candidatos, sendo de sua total responsabilidade acompanhar
as publicações oficiais e atender os prazos máximos exigidos na legislação municipal
vigente, bem como seguir as regras es puladas em cada edital de concurso e/ou de
processo sele vo.
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