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COMUNICADO 

CONCURSO PÚBLICO – NÍVEL TÉCNICO  
EDITAL Nº 007/2012  

 
A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas, divulga abaixo o resultado da 
análise dos pedidos de ISENÇÃO do pagamento da taxa de inscrição, de acordo com os itens 12 a 15 do 
Capítulo V – Das Inscrições, do Edital 007/2012.  
 
De acordo com o Edital 007/2012:  
1. Caso a solicitação tenha sido deferida, o candidato deverá confirmar sua inscrição no período de 22 de junho 
a 01 de julho de 2012, via internet, em formulário específico, conforme os procedimentos estabelecidos abaixo:  
a) acessar o endereço eletrônico do IBAM - www.ibamsp-concursos.org.br - durante o período de inscrição  
determinado, através dos links disponibilizados para o certame e efetuar a confirmação da sua inscrição na 
condição de candidato isento do pagamento da taxa de inscrição;  
b) imprimir o comprovante de inscrição como candidato isento.  
1.1. O interessado que tiver seu pedido de isenção de taxa de inscrição deferido e que não efetuar a 
confirmação da inscrição na forma estabelecida no item 1, não terá a inscrição efetivada.  
1.2. Caso a solicitação tenha sido indeferida, o candidato poderá garantir a sua participação no Concurso 
Público, acessando o endereço eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br, gerando o boleto e efetuando o 
pagamento da taxa de inscrição, conforme instruções disponibilizadas na forma estabelecida no item 10 – 
Capítulo V, do Edital 007/2012. 
1.3. O candidato que não proceder como estabelece o subitem 1.2., não terá a inscrição efetivada. 
 
 

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO CÓD. CARGO SITUAÇÃO 

60579 ARISTIDES ANTONIO DE A. FILHO 8.248.125 95240 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO Deferido  

60677 ELLEN VERÔNICA SILVA DA ROCHA 414388392 94141 TÉCNICO EM RADIOLOGIA (RADIOTERAPIA) Deferido  
60016 VALDECIR DE SOUZA ALVES 16452371 95250 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES Deferido  
60663 VIVIAN GRAZIELA DA SILVA BARBOSA 268738294 94110 TÉCNICO EM NUTRIÇÃO Deferido  
60470 VIVIANE SILVA GOMES 326023239 95260 TÉCNICO EM CONTABILIDADE Deferido  

 
 

Campinas, 21 de junho de 2012 
 
 

Airton Aparecido Salvador 
Diretor do Departamento de Recursos Humanos 

 


