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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS 

DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
 
 

PRORROGAÇÃO DE INSCRIÇÕES E RETIRRATIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 
Nº 02/2012 

 
O Edital de Abertura de Inscrições nº 02/2012, para a função autárquica de Procurador de Universidade 
Assistente, nível I, publicado no DOE de 20/01/2012, e retificado no DOE de 25/01/2012, fica retirratificado na 
conformidade do constante a seguir. 
 
Os seus  itens/subitens  2.6.,  2.8.,  2.8.6.,  2.13.1.,  2.16., 2.19.7. e sua alínea b1,  2.22.,  2.23.,  2.24.,  2.25., 
2.31.,  3.5.,  3.6.,  9.3.  e  o  Anexo III  passam  a  ter  a  seguinte  redação: 

“2.6. A  inscrição deverá ser realizada das 10 horas de 30 de janeiro às 16 horas de 22 de 
março de 2012 (horário oficial de Brasília), exclusivamente pela internet, no site 
www.vunesp.com.br.” 
“2.8. Para inscrever-se, o candidato deverá, até 22 de março de 2012: 
“2.8.6. imprimir o boleto bancário  e  efetuar  o pagamento  do valor da taxa  de  inscrição  até 22 
de março de 2012,, no valor de R$ 70,00 (setenta reais).” 
“2.13.1. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site 
www.vunesp.com.br, na página do Concurso Público, a  partir  de  3  (três)  dias úteis após 22 de 
março de 2012.” 
“2.16. Após as 16 horas (horário de Brasília) de 22 de março de 2012, a ficha de inscrição e o 
boleto bancário não estarão mais disponibilizados no site.” 
“2.19.7. encaminhar esse requerimento, juntamente com os documentos comprobatórios 
relacionados nas alíneas “a” até “b.1.” deste item, neste Edital  –  até  07  de março de 2012  –  
por SEDEX, para a Fundação VUNESP (vide endereço no Anexo II deste Edital), indicando no 
envelope “Ref: Redução do valor de inscrição – Concurso Público da UNICAMP – Procurador de 
Universidade Assistente – nome do candidato”: 
“b1) declaração, por escrito, da condição de desempregado, que será disponibilizada, até  16 
horas de 06 de março de 2012, no “link” próprio da página do Concurso, no site 
www.vunesp.com.br.” 
“2.22. O candidato deverá, a partir das 10 horas de 14 de março de 2012, ssar o site 
www.vunesp.com.br, para verificar o resultado da solicitação pleiteada.” 
“2.23. O candidato que tiver a solicitação deferida deverá acessar novamente o “link” próprio na 
página do Concurso, no site www.vunesp.com.br, digitar o número do seu CPF, imprimir o boleto 
bancário e pagar o valor da taxa de inscrição reduzida, até às 16 horas de 22 de março de 2012.” 
“2.24. O candidato que tiver a solicitação indeferida poderá acessar novamente o “link” próprio na 
página do Concurso, no site www.vunesp.com.br, digitar o número do seu CPF, imprimir o boleto 
bancário e pagar o valor da taxa de inscrição plena, até  às  16  horas de 22 de março de 2012.” 
“2.25. O candidato poderá protocolar recurso contra o indeferimento do pedido de redução no 
período de 15 e 16 de março de 2012, pelo site www.vunesp.com.br, no “link“ respectivo deste 
Concurso, seguindo as instruções ali contidas.” 
“2.31. Em caso de necessidade de condição especial para realizar as provas, inclusive prova braile 
ou ampliada, o candidato deverá – até  22  de  março de 2012  – encaminhar por SEDEX, ou 
entregar pessoalmente, à (na) Fundação VUNESP, solicitação detalhada da condição, bem como a 
qualificação completa do candidato.” 
“3.5. O candidato portador de necessidades especiais deverá encaminhar, por SEDEX, ou 
entregar pessoalmente – até 22 de março de 2012 – à (na) Fundação VUNESP, a seguinte 
documentação:” 
“3.6. O candidato que não atender ao estabelecido no item 3.5. deste Edital – até  22  de  março 
de 2012 – não será considerado portador de necessidades especiais e não terá sua(s) prova(s) 
especial(ais) ou condição especial preparada, seja qual for o motivo alegado.” 

“9.3. O resultado da análise do recurso contra o indeferimento da solicitação de redução 
de taxa de inscrição será divulgado oficialmente, na data prevista de 20 de março de 
2012, a partir das 14 horas, exclusivamente, no site da Fundação VUNESP 
(www.vunesp.com.br).” 
“ANEXO III – CRONOGRAMA PREVISTO 
DATAS PREVISTAS EVENTOS 
30.01.2012 Inicio das inscrições 
30.01.2012 a 31.01.2012 Período de solicitação de redução de taxa de inscrição (Lei nº 12.782, 
de 20.12.2007) 
Até 07.03.2012 Envio da documentação relativa à solicitação de redução de taxa de inscrição 
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14.03.2012 Divulgação da lista dos candidatos que tiveram deferida e indeferida a 
solicitação de redução de taxa de inscrição (somente no site www.vunesp.com.br), a partir das 10 
horas) 
15 e 16.03.2012 Período de recurso relativo ao indeferimento de solicitação de redução de taxa 
de inscrição 
20.03.2012 Resultado de recurso(s) interposto(s) ao indeferimento de solicitação de 
redução de taxa de inscrição (somente no site www.vunesp.com.br), a partir das 10 horas) 
22.03.2012 Término das inscrições 
06.04.2012 Publicação do Edital de Convocação para a prova objetiva 
15.04.2012 Aplicação da prova objetiva 
16.04.2012 Liberação do caderno de questões da prova objetiva (somente no site 
www.vunesp.com.br, a partir das 14 horas) 
17.04.2012 Publicação do gabarito da prova objetiva 
---- As demais datas serão informadas oportunamente” 

 
 
Inclua-se  o  modelo  relativo  à  “DECLARAÇÃO DE DESEMPREGADO” 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 

Ref. Concurso Público para a função autárquica de Procurador de Universidade Assistente, nível I, da Universidade 
Estadual de Campinas 

 
Eu, ______________________________________________________________________________________________ , RG nº 
__________________ ,  CPF n° ______________- ____ , DECLARO, sob pena das sanções cabíveis, para fins de concessão de 
redução de pagamento do valor da taxa de inscrição, prevista na Lei n° 12.782, de 20.12.2007, publicada no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo de 21.12.2007, e no Edital de Abertura de Inscrições nº 002/2012, da Universidade Estadual de Campinas, que me 
encontro na condição de desempregado. 

________________ , ____ de _________de 2012 
 

________________________________________ 
assinatura  do  candidato 

 
Permanecem inalterados os demais dispositivos constantes do citado Edital. 
 
E para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 
 
 

Campinas, 29 de fevereiro de 2012 
 

Dr. Octacilio Machado Ribeiro 
Procurador-Chefe e Presidente da Comissão de Concurso da UNICAMP 
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