
 
 
 
 

 

CONCURSO PÚBLICO – MÉDICOS 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 03/2014 

 
A Prefeitura Municipal de Campinas torna pública a RETIFICAÇÃO do Edital de abertura do Concurso 
Público para provimento de cargos efetivos de Médicos, conforme estabelecido nos itens abaixo: 
 
ALTERAÇÃO 1 -  DATA DAS INSCRIÇÕES 

ONDE SE LÊ: 
V - DAS INSCRIÇÕES 
1. As inscrições serão efetuadas, exclusivamente via internet, por meio do endereço eletrônico 
www.caipimes.com.br, no período de 1º de julho  a  18 de agosto de 2014, iniciando-se no dia 1ª de 
julho de 2014 e encerrando-se, impreterivelmente, às 23h59min do dia 18 de agosto de 2014.  
(...) 
10.4. O candidato deverá atentar ao horário de funcionamento bancário para pagamento do boleto, que 
deverá ser efetuado até o dia 19 de agosto de 2014. 
(...) 
20. Os candidatos com deficiência deverão enviar, impreterivelmente, até o dia 19 de agosto de 2014, 
por meio de SEDEX, endereçado à Universidade Municipal de São Caetano do Sul – aos cuidados do 
Setor de Concursos - Av. Goiás, 3.400 – Bairro Barcelona - São Caetano do Sul – SP - CEP: 09595 – 
051 - REF. CAMPINAS / MÉDICOS – LAUDOS, a seguinte documentação: 

 
LEIA-SE 

V - DAS INSCRIÇÕES 
1. As inscrições serão efetuadas, exclusivamente via internet, por meio do endereço eletrônico 
www.caipimes.com.br, no período de 1º de julho  a  1º de setembro de 2014, iniciando-se no dia 1ª de 
julho de 2014 e encerrando-se, impreterivelmente, às 23h59min do dia 1º de setembro de 2014.  
(...) 
10.4. O candidato deverá atentar ao horário de funcionamento bancário para pagamento do boleto, que 
deverá ser efetuado até o dia 2 de setembro de 2014. 
(...) 
20. Os candidatos com deficiência deverão enviar, impreterivelmente, até o dia 2 de setembro de 
2014, por meio de SEDEX, endereçado à Universidade Municipal de São Caetano do Sul – aos 
cuidados do Setor de Concursos - Av. Goiás, 3.400 – Bairro Barcelona - São Caetano do Sul – SP - 
CEP: 09595 – 051 - REF. CAMPINAS / MÉDICOS – LAUDOS, a seguinte documentação: 

 
 
ALTERAÇÃO 2 -  ETAPAS DO CONCURSO 

ONDE SE LÊ: 
VII - DAS ETAPAS DO CONCURSO 
1. O concurso será realizado exclusivamente na cidade de Campinas e será composto de duas etapas, 
a serem realizadas em datas diferentes, sendo: 

a) Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; 
b) Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório. 

 
LEIA-SE: 

VII - DAS ETAPAS DO CONCURSO 
1. O concurso será realizado exclusivamente na cidade de Campinas e será composto de uma etapa: 
Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. 

 
 
ALTERAÇÃO 3 -  DATA DA PROVA OBJETIVA 

ONDE SE LÊ: 
VIII – DA PROVA OBJETIVA 
1. A Prova Objetiva está prevista para ocorrer no dia 14 de setembro de 2014. 
1.1. Essa data poderá ser alterada, a qualquer momento, e só estará confirmada após a publicação do 
edital de convocação no Diário Oficial do Município. 
1.2. A convocação para a Prova Objetiva está prevista para ocorrer em 05 de setembro de 2014, 
através de publicação específica no Diário Oficial de Campinas (www.campinas.sp.gov.br/diario-oficial) 
e no endereço eletrônico www.caipimes.com.br.  

 
LEIA-SE 

VIII – DA PROVA OBJETIVA 
1. A Prova Objetiva está prevista para ocorrer no dia 28 de setembro de 2014. 
1.1. Essa data poderá ser alterada, a qualquer momento, e só estará confirmada após a publicação do 
edital de convocação no Diário Oficial do Município. 
1.2. A convocação para a Prova Objetiva está prevista para ocorrer em 18 de setembro de 2014, 
através de publicação específica no Diário Oficial de Campinas (www.campinas.sp.gov.br/diario-oficial) 
e no endereço eletrônico www.caipimes.com.br.  

 
Com as alterações estabelecidas nesta publicação, fica automaticamente alterado o Edital 03/2014, bem 



 
 
 
 

 

como o cronograma previsto, anteriormente divulgado, ficando válido, portanto, o cronograma abaixo: 

CRONOGRAMA PREVISTO  -  MÉDICOS (Edital 03/2014) 

EVENTO 
DATAS 

PREVISTAS 

Publicação do Edital de Abertura 
30/06,  01 e 
02/07/2014 

Recebimento das inscrições via Internet 01/07  a  01/09 

Recebimento das inscrições dos isentos (via Internet) 01/07  a  20/07 

Envio de SEDEX com os comprovantes de doação de sangue até 21/07/2014 

Publicação, em Diário Oficial do Município (DOM), da relação de inscrições deferidas e 
indeferidas de isentos 

29/7/2014 

Data limite para o pagamento da taxa de inscrição  2/9/2014 

Divulgação, no endereço eletrônico da EMPRESA, da lista geral dos candidatos inscritos 
com consulta do status do candidato 

9/9/2014 

Publicação, em Diário Oficial do Município (DOM), da convocação para a Prova Objetiva 18/9/2014 

PROVA OBJETIVA   28/9/2014 

Divulgação das provas no site da EMPRESA 30/9/2014 

Publicação dos gabaritos no Diário Oficial do Município (DOM) 30/9/2014 

Publicação, em Diário Oficial do Município (DOM), das respostas aos recursos de 
aplicação da Prova Objetiva e dos gabaritos  + gabarito retificado (se houver) + notas em 
ordem alfabética 

27/10/2014 

Publicação, em Diário Oficial do Município (DOM), do resultado dos recursos de notas + 
Classificação Preliminar 

19/11/2014 

Publicação das respostas aos recursos contra a Classificação Preliminar  +  
Classificação Final 

28/11/2014 

HOMOLOGAÇÃO 2/12/2014 

 
 
 

Campinas, 15 de agosto de 2014 
 

 
 

Marionaldo Fernandes Maciel 
Secretário Municipal de Recursos Humanos 


