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 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 CAMPREV 
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS 

 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR   
 Decreto 18050 / 2013
De acordo com a solicitação de inteiro e parcial teor que originou o protocolo de 
nº 2018/25/3235 nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do Decreto Municipal nº 
18.050 de01 de agostode 2013, autentico a certifi co a emissão de inteiro teor do proto
colo 2006/10/33573, formulado pelo (a) Sr./(Srª) Silvia Topinel Krahenbuhl . O reque-
rente deverá retirar a certidão requisitada no Setor de Expediente do Camprev.

Decreto 18050 / 2013
De acordo com a solicitação de inteiro e parcial teor que originou o protocolo de 
nº 2018/25/3270 nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do Decreto Municipal 
nº 18.050 de01 de agostode 2013, autentico a certifi co a emissão de inteiro teor do 
protocolo 2015/25/3156, formulado pelo (a) Sr./(Srª) Irene Ramos Santos . O requeren-
te deverá retirar a certidão requisitada no Setor de Expediente do Camprev.
 

 Campinas, 28 de setembro de 2018 
 MARIA CRISTINA DE CAMPOS PAIVA 

 DIRETORA ADMINISTRATIVA 

 CEASA 
 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 AVISO DE EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS   
  CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º  004/2018 -  PROTOCOLO N.º  2018/16/0174 - 
 OBJETO : Registro de preços para execução de serviços de manutenção, adequação, 
adaptação e reparos de pequena monta em prédios da Ceasa/Campinas, com forneci-
mento de mão de obra e materiais.
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº : 019/2018 -  EMPRESA DETENTORA : 
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP -  CNPJ : 21.941.290/0001-
48 -  VALOR TOTAL OFERTADO : R$ 5.100.000,40 -  VIGÊNCIA : Iniciando-se 
em 01/10/2018 e encerrando-se em 30/09/2019. 

 WANDER DE OLIVEIRA VILLALBA  
 DIRETOR PRESIDENTE 

 EMDEC 
 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 COMUNICADO   
 A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A comunica que se en-
contra publicado em seu site www.emdec.com.br o  ESCLARECIMENTO nº 04 
 referente ao Pregão Presencial nº 011/2018, Protocolo nº 140/2015 -  Contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de solução 
informatizada de Talonário Eletrônico para a realização de auto de infrações 
de Trânsito, Transporte, Registro de Ocorrências, Medidas Administrativas e 
Gestão de Processos, englobando o fornecimento de licença de software, equipa-
mentos, sistemas e infraestrutura (consultoria, assessoria, manutenção, suporte 
e treinamento) necessários para a implantação desta Solução no município de 
Campinas.  Em: 28/09/2018 

 DIVISÃO DE COMPRAS   
  

 CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL 01/2015   

  A EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A - 
EMDEC CONVOCA  os seguintes candidatos a comparecer até o dia 08/10/2018 
das 9h às 12h ou das 14h às 16h30, na Divisão de Recursos Humanos, situada à R. 
Dr. Salles Oliveira nº. 1028, Vl. Industrial, Campinas, SP, munidos dos documentos 
necessários para comprovação dos requisitos exigidos para contratação, dispostos no 
 Capítulo 4 , no  Capítulo 15 ,  item 15.6  e no  Anexo I  do Edital 01/2015. O não compa-
recimento para tal fi nalidade implicará na exclusão do candidato do Concurso Público, 
conforme  Capítulo 15 ,  item 15.4  do referido Edital. Para mais esclarecimentos, con-
tatar Nádia ou Cristiane, por meio dos telefones: 3772-1580 ou 3772-7133.

INSCRI-
ÇÃO NOME CARGO DOC. CLASSIF

2224411-5 TIAGO NOGUEIRA FRANCO OFICIAL DE MANUTENÇÃO JR 418526461 05

2213152-3 MARCIO ADRIANO DE CA-
MARGO OFICIAL DE MANUTENÇÃO JR 289196504 06

2215826-0 MARCOS ALESSANDRO ZAN-
ZARIN TÉCNICO EM INFORMATICA 401013170 08

2233570-6 JULIO CESAR CANDIDO DE 
CARVALHO TECNICO EM INFORMATICA M7168687 09

Campinas, 01 de Outubro de 2018. 

 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS   
  

 EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018   
 Ata de Registro de Preços nº 002/2018 - Pregão Presencial nº 028/2018 - Protocolo nº 
123/2018 - Objeto:   Registro de preços para o fornecimento de materiais de escritó-
rio, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência 
(Lote 01)  -  Detentora: HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP 
-  CNPJ:  15.657.876/0001-82  -  Compromisso de Fornecimento nº 2.1/2018 - Descri-
ção:  Lote 01  - Item 1- Envelope de papelaria; em papel kraft; pesando 80 g/m2; tipo 
saco; sem impressao; medindo (260mm x 360mm) (larg x alt); apresentado com aba, 
sem cola; na cor pardo. Quant. 300UN. R$ 0,19 - Item 2 - Envelope circulação; de 
papel kraft natural; no formato ofício (260mm x 360mm); gramatura de 110g/m2; c/ 
ilhos; Quant. 160 UN. R$ 0,81 - Item 3 - Etiquetas autoadesivas para impressoras jato 
de tinta e/ou laser; formato carta; medida (25,4mm x101,6mm - env. c/ 500 etiquetas. 
Quant. 2 CX - R$ 5,30 - Item 4 - Etiqueta para ink-jet/laser; 2 carreiras; medindo 
(84,7mm x 101,6mm); na cor branca; quantidade por folha: 6 etiquetas; apresentacão 
no formato carta; caixa com 600 unidades. Quant.8 CX - R$ 18,70 - Item 5 - Etiqueta 
compatível com a5q-1226; etiqueta retangular adesiva na cor branca; tamanho (12mm 
x 26mm); quantidades por folha: 77 etiquetas; quantidades por envelope: 924 etique-
tas. Quant. 20 CX R$ 2,02 - Item 6 - Borracha de papelaria; feita de latex natural, com 
capa protetora ergonomica; atóxica; para lapis e grafi te; apaga sem borrar ou manchar; 

no formato retangular; numero 24; branca.Quant. 50 PC R$ 0,59 - Item 7- Caneta es-
ferográfi ca, carga removível, na cor azul, escrita média 1,0mm, ponta de latão ou 
metal esfera de tungstênio, corpo transparente cristal, sextavado, com marca e proce-
dência impressas no corpo do material. tampa com furo de segurança respiro anti-as-
fi xiante, haste para fi xação em bolso. Deverá apresentar traço uniforme sem falhas, 
não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta da caneta durante a 
escrita. A tinta da caneta não poderá apresentar ressecamento pelo período fi xado no 
prazo de validade. Aprovado pelo imetro Quant. 700 UN. R$ 0,49 - Item 8 - Caneta 
esferográfi ca, carga removível, na cor preta escrita média 1,0mm, ponta de latão ou 
metal esfera de tungstênio , corpo transparente cristal, sextavado, com marca e proce-
dência impressas no corpo do material. tampa com furo de segurança respiro anti-as-
fi xiante, haste para fi xação em bolso. Deverá apresentar traço uniforme sem falhas, 
não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta da caneta durante a 
escrita. a tinta da caneta não poderá apresentar ressecamento pelo período fi xado no 
prazo de validade. Aprovado pelo imetro Quant. 700 UN. R$ 0,49 - Item 9 - Caneta 
esferográfi ca, carga removível, na cor vermelha, escrita média 1,0mm, ponta de latão 
ou metal esfera de tungstênio , corpo transparente cristal, sextavado, com marca e 
procedência impressas no corpo do material. tampa com furo de segurança respiro 
anti-asfi xiante, haste para fi xação em bolso. Deverá apresentar traço uniforme sem 
falhas, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta da caneta du-
rante a escrita. A tinta da caneta não poderá apresentar ressecamento pelo período fi -
xado no prazo de validade. Aprovado pelo imetro. Quant. 150 UN. R$ 0,49 - Item 10 
- Caneta marca texto; corpo em polipropileno opaco; ponta 3 a 5mm; na cor amarela 
Quant. 220 UN. R$ 0,86 - Item 11 - Caneta marca texto; corpo em polipropileno opa-
co; ponta 3 a 5mm; na cor verde. Quant. 20 UN - R$ 0,86 - Item 12 - Caneta de escri-
ta permanente; ideal p/ cd, plasticos, vinil, acrilicos, e vidros; escrita de ponta extra 
fi na; tinta na cor preta; tinta a base de alcool; Quant. 20 UN. R$ 2,16 - Item 13 - Cor-
retivo líquido à base de água, lavável, inodoro e atóxico. não resseca. composição: 
água, resina, dióxido de titânio, aditivos e conservantes; frasco com aplicador tipo 
pincel. 18ml, certifi cado pelo inmetro. Quant. 150 FR R$ 0,86 - Item 14 - Lápis preto 
nº2: confeccionado em madeira mole, isenta de nós, apresentando colagem perfeita 
das metades com rígida fi xação do grafi te de maneira a não permitir seu deslocamento 
ou quebra durante o apontamento, o qual deverá ser recoberto com tinta verniz atóxi-
cos e não laváveis. a barra interna de grafi te deverá possuir constituição uniforme e 
sem impurezas. Comprimento: entre 170 a 180mm, diâmetro do grafi te: aprox.2.0mm, 
diâmetro: entre 6,5mm e 7,5mm, formato: redondo; nome do fabricante impresso na 
embalagem e no produto adicional, apontado. Quant. 350 UN. R$ 0,30 - Item 15 - Ca-
neta hidrográfi ca, ponta de poliéster 4,0mm; escrita 1,8mm com tinta a base de água 
na cor azul. Quant. 5 UN. R$ 1,58 - Item 16 - Pincel atômico; escrita grossa; ponta de 
feltro recarregavel; tinta a base de álcool na cor preta Quant. 10 UN. R$ 1,80 - Item 17 
- Pincel atômico p/ quadro branco; ponta macia 4,5mm; espessura de escrita 2,0mm; 
tinta especial não recarregavel Quant. 25 UN. R$ 1,34 - Item 18 - Almofada para ca-
rimbo de feltro, em estojo de plastico; com entintamento; tinta na cor azul; no tamanho 
3; medida 6,7 x 11,0 cm.; em embalagem individual. Quant. 3 PC - R$ 1,95 - Item 19 
- Apontador de lápis mecanico com corpo metalico; fi xação em mesa; reservatório em 
acrílico dimensões: (9,5cm x 5,3cm x 6,0cm) Quant. 4 PC R$ 74,85 - Item 20 - Bar-
bante cru composição 100% algodão; 8 fi os; rolo com 250gr; 180 mts. Quant.9 R.L. 
R$ 3,85 - Item 21 - Bobina para pdv; termica medida: 57mm (largura) x 40mt (com-
primento), papel térmico termobank na cor amarela. Quant. 250 BB R$ 2,13 - Item 22 
- Bobina de papel; para relogio de ponto eletronico; em papel termico termobank, com 
vida util de impressao minima de 5 anos ; quantidade maxima de 3 emendas ; deve 
possuir faixa indicadora do termino do papel ; com gramatura de minimo 62g/m2; sem 
adesivo; em 01 via; medindo no maximo (57x300)mm (larg.x diam.); na cor amarela 
suave; diametro interno do tubete de 16mm; caixa 06 rolos. Quant. 200 BB - R$ 24,55 
- Item 23 - Caderno brochura; costurado; formato 1/4, sem indice; capa dura; pesando 
250g/m2; com 96 folhas ou mais; gramatura 56g/m2;tamanho 140mmx200mm em 1 
cor azul Quant. 6 UN. R$ 3,30 - Item 24 - Caderno brochura; costurado; formato 1/4, 
com indice; capa dura; pesando 250g/m2; com 96 folhas ou mais; gramatura 56g/m2; 
tamanho 140mmx200mm em 1 cor azul Quant. 40 UN. R$ 4,29 - Item 25 - Caixa de 
arquivo; em polipropileno corrugado; (360x250x135)mm; travas nas laterais e uma 
trava central na tampa; na cor cinza, 2,5mm de espessura Quant. 1.400 UN. R$ 2,59 
- Item 26 - Clipe; de aco com tratamento antiferrugem; formato paralelo; acabamento 
galvanizado; nr. 2/0, pacote 100 und Quant.130 CX - R$ 1,12 - Item 27 - Clipe; de aco 
com tratamento antiferrugem; formato paralelo; acabamento galvanizado; nr. 6/0, pa-
cote 50 und. Quant. 50 CX - R$ 1,54 - Item 28 - Cola; bastao; para uso escolar/escri-
torio; atoxica; acondicionada em tubo bastao; qualidade, s/ glicerina, a base de éter de 
poliglucosideo altamente aderente pesando 10 gr; na cor branca; em caixa com 12 
unidades; com validade minima de 1 ano a partir da data de entrega; com selo do in-
metro na embalagem do produto Quant. 70 TB - R$ 2,15 - Item 29 - Colchete; latona-
do; tamanho n. 6; caixa com 72 unidades Quant.200 CX - R$ 1,99 - Item 30 - Colche-
te; latonado; tamanho n. 8; caixa com 72 unidades Quant. 45 CX - R$ 2,16 - Item 31 
- Elastico de latex de alta resistencia com comprimento de 70,0mm +/- 5,0mm e espes-
sura quadrada de 2,00mm. Fornecer em caixa com 100 unidades. Quant.120 PT - R$ 
2,02 - Item 32 - Umidifi cador dedos; creme ligeiramente perfumado; c/ glicerina; in-
dicado p/ manuseio de papeis e moedas; 12 gr. Quant. 60 UN. - R$ 1,01 - Item 33 - 
Extrator de grampos; em aco inox; tipo espátula. Quant. 7 UN. R$ 2,55 - Item 34 - Fita 
adesiva de papelaria; polipropileno; medindo (12mm x 30mt); transparente; a validade 
do produto esta identifi cada no rolo. Quant. 50 R.L. - R$ 0,46 - Item 35 - Fita adesiva 
de papelaria; polipropileno; medindo (50mm x 50mt); transparente; a validade do pro-
duto esta identifi cada na no rolo. Quant. 90 R.L. - R$ 2,91 - Item 36 - Fita adesiva de 
papelaria; polipropileno; medindo (24mm x 50m); transparente; a validade do produto 
esta identifi cada na no rolo. Quant. 100 R.L. R$ 1,76 - Item 37 - Fita adesiva de pape-
laria; crepe; medindo (19mm x 50mt); creme; a validade do produto esta identifi cada 
no rolo. Quant. 70 R.L. R$ 2,49 - Item 38 - Grampeador; de mesa; estrutura metalica; 
base e apunhadura em borracha abs; (20cm x 4,5cm x 7,0cm) (compr.x larg.frente x 
alt.frente); na cor prata(estrutura) e preto(apunhadura e base); grampo 26/6; com ca-
pacidade minima para grampear e afi netar 20 fl s (papel 75g/m2). Quant. 10 UN. R$ 
22,90 - Item 39 - Grampeador de grande capacidade em aco; apoio da base de resina 
termoplastica; dimensoes: 6x16x29cm; base fechamento de grampo com posicao 
(grampo fe-chado), em aco mola resistente com retracao auto-matica; utiliza grampo 
9/14; capacidade para grampear até 100 folhas de papel 75g/m2. Quant. 2 UN. R$ 
28,80 - Item 40 - Grampo para grampeador tamanho 26/6, fabricado com arame de aco 
com tratamento antiferrugem (tipo cobreado), fornecido em embalagem com 5000 
unidades. Quant. 100 CX R$ 2,59 - Item 41 - Grampo fi xa papel; trilho; medindo 
80mm; em chapa de aco com tratamento anti-ferrugem, apresentado em caixa conten-
do 50 jogos. Quant. 25 CX R$ 5,04 - Item 42 - Perfurador de papel; 1 furo ; produzido 
em aço; com capacidade para perfurar até 6 folhas de 75g/m2.; possui argola para usar 
com corrente de segurança; mecanismo de suave operação; diâmetro do furo: 8mm. 
Quant. 8 PC R$ 5,70 - Item 43 - Prancheta portatil; de duratex; tamanho ofi cio; com 
prendedor de pressão metalico 23 x 34cm; Quant. 30 PC R$ 2,40 - Item 44 - Envelope 
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plastico; para pasta catalogo; tamanho ofi cio; 02 furos; com espessura minima de 
(0,15)micras; na cor leitosa Quant. 1.500 UN. R$ 0,19 - Item 45 - Tesoura p/ uso geral; 
acabamento lâmina e aço inox com maior espessura e desbastada que proporcionam 
um corte preciso e efi ciente, cabo em propileleno; medida entre 20cm e 21cm. Quant.5 
PC R$ 3,17 - Item 46 - Tinta p/ almofada de carimbo preta 40 ml; ideal p/ reativar to-
dos modelos de carimbos auto-entintados. Quant. 15 PC R$ 3,51 - Item 47 - Quadro 
de aviso tela com acabamento em cortica; dimensão: 1,20cm x 90cm; espessura total 
do tampo: 11mm; fundo da tela em chapa de fi bra de madeira; moldura em alumínio; 
acompanha acessórios para instalação. Quant. 2 UN. R$55,85 - Item 48 - Apagador p/
quadro branco, material de base feltro, corpo plástico, 15cm de comprimento, 6cm 
largura e 5cm de altura Quant. 4 UN. R$ 2,05 - Item 49 - Bobina de senhas numeradas 
de papel para dispenser, com 3 digitos, de 000 a 999, com 2000 senhas; 2 series de 
1.000 senhas cada (000 a 999) totalizando 2000 senhas por rolo; com picote para uti-
lização em dispenser tipo "bico de pato"; papel na cor branca, impresso nas cores azul 
e/ou preto; medida da etiqueta: largura de 4cm e comprimento entre 7cm e 8cm Quant. 
15 BB R$ 15,75 - Item 50 - Corretivo de papelaria; em fi ta ; para correcao de qualquer 
escrita ; formato roller (fi ta) medindo minimo (5mm x 6m) ; com selo inmetro; Quant. 
10 UN. R$ 2,99 - Item 51 - Marcador de pagina; no formato setinha; em fi lme de po-
liester; embalagem com 5 unidades com 20 folhas (cada cor) auto adesivas reposicio-
naveis (cada unidade); medindo (42mm x 12mm) (larg.x comp.); sem borda; embala-
gem com 5 cores sortidas; apresentada em uma unica cartela; Quant. 35 UN. R$ 1,80 
- Item 52 - Grampo fi xa papel; tipo trilho (romeu e julieta); dimensões 195mm x 7mm 
x 58mm ; em polipropileno; apresentado em caixa contendo 50 jogos. Quant. 100 CX 
R$ 4,68 - Item 53 - Percevejo; composto em arame e chapa de aço; com tratamento 
antiferrugem; cabeca de 10mm; caixa com 100 undades. Quant. 15 CX R$ 1,80 - Item 
54 - Quadro branco não magnético - dimensão: 1,20cm x 90cm; suporte para apagador 
deslizante e removivel; confeccionado em laminado melamínico (fórmica), com mol-
dura em alumínio; permite instalação na posição horizontal e vertical; acompanha 
acessórios para instalação. Quant. 3 UN. R$ 84,55 - Item 55 - Livro protocolo de 
correspondencia com 100 folhas; medindo (160x220mm); capa pesando 1250g/m2; 
revestida com papel off-set plastifi cado, pesando 80g/m2; com 100fl s; em papel off-
-set, pesando 56g/m2; cor preta e azul. Quant. 15 UN. R$ 9,65 - Item 56 - Papel car-
bono, para escrita manual, resistente e excelente capacidade de reprodução; confeccio-
nado em tamanho A4 (210mm x 297mm); gramatura aproximadamente 22 g/m2; na 
cor azul, caixa com 100 unidades .Quant. 5CX R$ 18,20 - Item 57 - Papel contact 
(autoadesivo), composição laminado de pvc autoadesivo e protegido no verso por pa-
pel siliconado; para qualquer tipo de superfície; 1 rolo medindo 45cm x 10m. Quant. 
15 R.L. R$ 18,70. Os valores se referem a valor unitário. Ata Registrada em 
28/09/2018. Vigência: 12 (doze) meses. Divisão de Compras - 28/09/2018
 

 DIVISÃO DE COMPRAS 

 IMA 
 INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA 

 INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA 
 EDITAL COMPLETO CONCURSO PÚBLICO IMA 001/2018 CONCURSO 

PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS 
 INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA torna pública a abertura 
de CONCURSO PÚBLICO, objetivando o preenchimento de vagas para os cargos/funções 
relacionados no Quadro I deste Edital, em regime da CLT - Consolidação das Leis do Tra-
balho, obedecendo à legislação vigente, complementar e/ou regulamentadora bem como 
demais normas legais. O Concurso Público será regido pelas Instruções Especiais, parte 
integrante deste Edital, e sua organização e aplicação fi carão a cargo da empresa  CONSESP 
- Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda. 
  QUADRO I - DOS CARGOS/FUNÇÕES E DAS VAGAS  

ENSINO MÉDIO VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 
53,33

CÓD. CARGO FUNÇÃO VAGAS REQUISITOS MÍNIMOS SALÁRIO JORNADA 
DIÁRIA

01 ASSIS-
TENTE I

ATENDIMENTO E 
INFORMAÇÕES 01

ENSINO MÉDIO COMPLETO
+ 

6 MESES DE EXPERIÊNCIA 
EM ATENDIMENTO OU SER-
VIÇOS ADMINISTRATIVOS 

R$ 1.865,51 8H (200H MÊS)

R$ 1.399,12 6H (150H MÊS)

 ENSINO MÉDIO TÉCNICO VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 53,33

CÓD. CARGO 
AMPLO FUNÇÃO VAGAS REQUISITOS MÍNIMOS SALÁRIO

JOR-
NADA 

DIÁRIA

02

TÉCNICO 
EM TEC-
NOLO-
GIA DA 
INFOR-

MAÇÃO I

TELEA-
TENDI-
MENTO

01

ENSINO MÉDIO COMPLETO
+

TÉCNICO DE INFORMÁTICA
+

6 MESES DE EXPERIÊNCIA COMO TÉCNICO EM 
INFORMÁTICA

R$ 2.083,23 6H (150H 
MÊS)

03
ATENDI-
MENTO 
AO USU-

ÁRIO
01

ENSINO MÉDIO COMPLETO 
+

TÉCNICO DE INFORMÁTICA 
+ 

CARTEIRA
NACIONAL DE HABILITAÇÃO 

CATEGORIA B
+

6 MESES DE EXPERIÊNCIA COMO TÉCNICO EM 
INFORMÁTICA

R$ 2.777,64 8H (200H 
MÊS)

04
INFRA-
ESTRU-
TURA

01

ENSINO MÉDIO COMPLETO
+

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA, REDES OU 
INFORMÁTICA

+
CARTEIRA

NACIONAL DE HABILITAÇÃO 
CATEGORIA B

R$ 2.777,64 8H (200H 
MÊS)

05
DESEN-
VOLVI-
MENTO

01

ENSINO MÉDIO COMPLETO 
+

 TÉCNICO DE INFORMÁTICA
+

6 MESES DE EXPERIÊNCIA EM PROGRAMAÇÃO

R$ 2.777,64 8H (200H 
MÊS)

 ENSINO SUPERIOR VALOR DA INSCRIÇÃO: 71,67

CÓD. CARGO 
AMPLO FUNÇÃO VA-

GAS REQUISITOS MÍNIMOS SALÁRIO
JOR-

NADA 
DIÁRIA

06
ANALISTA 
ADMINIS-

TRATIVO JR
COMUNI-
CAÇÃO 01

ENSINO SUPERIOR COMPLETO 
EM MARKETING, PUBLICIDADE E 

PROPAGANDA, RELAÇÕES 
PÚBLICAS OU COMUNICAÇÃO 

SOCIAL.

R$ 4.168,57
8H 

(200H 
MÊS)

 ENSINO SUPERIOR VALOR DA INSCRIÇÃO: 71,67

CÓD. CARGO VAGAS REQUISITOS MÍNIMOS SALÁRIO
JOR-

NADA 
DIÁRIA

07 ADVOGADO JR 01

ENSINO SUPERIOR EM DIREITO 
+

INSCRIÇÃO NA ORDEM DOS ADVOGA-
DOS DO BRASIL (OAB)

+
6 MESES DE EXPERIÊNCIA

R$ 5.630,12
8H 

(200H 
MÊS)

   INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
 1.    DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
  1.1.   Os cargos e funções, número de vagas, salários e os pré-requisitos mínimos são 
os estabelecidos no  Quadro I  do presente Edital e todas as informações do processo 
de execução, deste concurso público, estarão disponíveis nos sites  www.consesp.com.
br   e www.ima.sp.gov.br ;
 1.2.  A IMA concede, além dos benefícios legais, Plano de Saúde, Plano Odonto-
lógico, Vale Refeição e/ou Vale Alimentação (R$ 788,00), Vale transporte para 
Região Metropolitana de Campinas, Seguro de Vida em Grupo e Auxílio Creche; 
 1.3.  O resumo das atribuições dos cargos/funções encontra-se especifi cado no Anexo 
I;
 1.4.  O presente concurso público terá validade por 01 (um) ano, a contar da data de sua 
homologação, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período;
 1.5.  O número de vagas ofertadas neste concurso poderá ser ampliado durante o prazo 
de validade do mesmo, desde que haja dotação orçamentária disponível e abertura de 
vagas;
 1.6.  O período de validade estabelecido para este Concurso Público não gera obriga-
toriedade da INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA contratar 
todos os candidatos classifi cados;
 1.7.  Os aprovados no cargo/função de  Assistente I - Atendimento e Informações  
poderão ser contratados para cumprir jornada de 150h mensais (6 horas diárias) ou 
200 horas mensais (8h diárias) sendo, 5 dias por semana com folgas em escala de 
revezamento;
 1.8.  O aproveitamento dos classifi cados reger-se-á, exclusivamente, para atendimento 
das necessidades e de acordo com os procedimentos vigentes na IMA;
 1.9.  Todas as etapas constantes neste Edital serão realizadas observando-se o horário 
ofi cial de Brasília/DF.
 2.  DAS INSCRIÇÕES 
 2.1.   INFORMAÇÕES GERAIS 
 2.1.1.  As informações para realizar as inscrições nos respectivos cargos/funções que 
constam neste Edital estão apresentadas no Quadro I;
 2.1.2.  Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de cargo/função, 
sob hipótese alguma, portanto, antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, o 
candidato deve verifi car atentamente a escolha;
 2.1.3.  As informações prestadas pelo candidato no formulário de inscrição serão de 
total responsabilidade do mesmo, cabendo, a IMA, o direito de excluir do Concurso 
Público aquele que não as preencher de forma completa e/ou forneça dados incorretos, 
ainda que o fato seja constatado posteriormente.
 2.2. INSCRIÇÕES PELA INTERNET 
 2.2.1.  As inscrições serão realizadas somente pela INTERNET, conforme segue:

SITE: DIRETAMENTE PELO CANDIDATO NO SITE WWW.CONSESP.COM.BR
PERÍODO DE INSCRI-

ÇÃO: DAS 08H00 DE 01/10/2018/ ATÉ ÀS 24H00 DE 31/10/2018 

 2.2.2.  Dados necessários para realização da inscrição: Cargo/função pretendida, Nome 
Completo, RG, CPF, Sexo, Estado Civil, Data de Nascimento, Escolaridade, Endereço 
completo, CEP, Cidade, Telefones, E-mail e informar se é Portador de Defi ciência;
 2.2.3.  Os candidatos devem preencher corretamente todos os dados solicitados no for-
mulário de inscrição. Devendo, para tanto, proceder da seguinte forma:
Passo 1: Acessar o site www.consesp.com.br e localizar o concurso da Informática de 
Municípios Associados S/A - IMA;
Passo 2: Clicar em “INSCREVA-SE JÁ”, digitar o número de seu CPF e clicar em 
continuar;
Passo 3: Escolher o cargo, preencher todos os campos corretamente e clicar em “FI-
NALIZAR INSCRIÇÃO”;
Passo 4: Conferir os dados inseridos, ler a Declaração e Termo de Aceitação e, em 
seguida, clicar em “CONCORDO” e “EFETIVAR INSCRIÇÃO”;
Passo 5: Imprimir o Boleto Bancário e efetuar o pagamento da respectiva taxa de 
inscrição.
 2.3.  DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO 
 2.3.1.  Ao inscrever-se o candidato declara, sob pena de responsabilidade civil e crimi-
nal, que conhece na íntegra e aceita todas as regras e critérios dos Editais do presente 
Concurso Público;
 2.3.2.  Preencher corretamente todos os dados do Formulário de Inscrição e efetuar o 
pagamento do valor da inscrição por meio do boleto bancário;
 2.3.3.  Especifi car no Formulário de Inscrição se é Portador de Defi ciência. Se neces-
sitar, o Portador Defi ciência ou de Necessidades Especiais deverá requerer condições 
diferenciadas para realização da Prova. O atendimento das referidas condições somen-
te será proporcionado dentro das especifi cações descritas no Formulário de Inscrição;
 2.3.4.  O candidato, ao efetivar a sua inscrição, manifesta ciência quanto à divulgação 
de seus dados em listagens e resultados no decorrer do Concurso Público, como Nome 
Completo, número do documento de identifi cação (RG), data de nascimento, notas, 
pontuações e desempenho nas fases previstas, condição de Portador de Defi ciência 
(se caso declarado no formulário de inscrição). Tendo em vista que essas informações 
são essenciais para a publicidade dos atos inerentes ao Concurso Público, não caberão 
indagações posteriores neste sentido, fi cando cientes de que tais informações serão 
divulgadas por meio da internet, no site da  Consesp , podendo ser encontradas através 
dos mecanismos de buscas existentes;
 2.3.5.  Os candidatos que se inscreverem terão suas inscrições efetivadas somente me-
diante o correto preenchimento do Formulário de Inscrição e o pagamento do Boleto 
Bancário;
 2.3.6.  O candidato é o exclusivo responsável pelo correto preenchimento e envio do 
Formulário de Inscrição disponibilizado, bem como pela correta impressão do Boleto 
Bancário para pagamento do valor da inscrição, conforme as instruções constantes no 
site  www.consesp.com.br; 
 2.3.7.  O descumprimento das instruções implicará na não efetivação da inscrição;


