SETEC – Serviços Técnicos Gerais
Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
Estado de São Paulo

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2020

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA
DO CARGO 204 – ASSISTENTE DE SVO
O Presidente da SETEC – Serviços Técnicos Gerais, Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas, Estado de São
Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, CONVOCA os candidatos aprovados na
Prova Objetiva, conforme tabela abaixo, observando a rigorosa ordem de classificação, com os critérios de desempate
aplicados e em conformidade com o Capítulos IX e X, do Edital nº 01/2020, do Concurso Público, para prestarem a
Prova Prática para o Cargo 204 – Assistente de SVO, que serão realizadas no dia 21 de novembro de 2021, na
cidade de Campinas/SP, de acordo com as informações divulgadas nesse Edital de Convocação:
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Os demais candidatos, não convocados para a realização da Prova Prática para o Cargo 204 – Assistente de
SVO, estarão automaticamente eliminados do Concurso Público.
O candidato deverá observar na relação de candidatos convocados contendo a data, o local e horário da sua
prova e/ou teste, que está disponível neste Edital, bem como nos sites do Instituto Mais
(www.institutomais.org.br) e da SETEC – Serviços Técnicos Gerais (www.setec.sp.gov.br), a partir do dia 03 de
novembro de 2021.
Os candidatos inscritos e convocados para a prova prática do Cargo 204 – Assistente de SVO deverão comparecer
ao local designado para a prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munidos de Documento Oficial
de Identidade original: cédula oficial de identidade. carteira e/ou cédula de identidade expedida pela Secretaria de
Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar ou pelo Ministério das Relações Exteriores. Carteira de Trabalho
e Previdência Social. Certificado de Reservista. Passaporte. Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou
Conselhos de Classe, que por Lei Federal valem como documento de identidade (CRQ, OAB, CRC, CRA, CRF, etc.) e
Carteira Nacional de Habilitação – CNH (com fotografia na forma da Lei nº 9.503/1997);
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DOCUMENTOS DIGITAIS.
COMO COMBATE E PREVENÇÃO AO CONTÁGIO CORONAVÍRUS (COVID – 19), SERÃO OBSERVADOS OS
CUIDADOS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL E HIGIENIZAÇÃO, DEVENDO O CANDIDATO:
o

não comparecer ao local de prova(s) caso esteja com diagnóstico de COVID – 19;

o comparecer e permanecer no local de prova(s) fazendo uso de máscara de proteção facial, com cobertura total
de nariz e boca. Não sendo permita a entrada e/ou permanência no local de prova(s), de candidato que estiver
sem a máscara (Decreto Estadual nº 64.959, de 4 de maio de 2020);
o dirigir-se imediatamente ao local de Provas e/ou Testes. Será proibida a permanência de candidatos e de outras
pessoas no saguão, área externa ou corredores do local de prova(s); e
o o candidato será responsável pelo acondicionamento e/ou descarte de seu material de proteção pessoal
utilizado (máscaras, luvas etc.), seguindo as recomendações dos órgãos de saúde.
RECOMENDA-SE, AINDA, QUE O CANDIDATO:
o traga máscaras adicionais suficientes para utilização durante o período de duração de sua prova, considerando
as recomendações dos Órgãos Governamentais de Saúde;

o porte seu álcool em gel a 70° para uso pessoal; e
o utilize-se de sua garrafa ou utensílio para acondicionamento de água, tendo em vista que os bebedouros
somente poderão ser acionados para enchimento dessa(e) garrafa/utensílio, não sendo permitido beber água
diretamente do bebedouro.
Os candidatos deverão se apresentar com roupas e calçados próprios para a execução das tarefas.
A condição de saúde do candidato, no dia de realização da Prova Prática será de sua exclusiva responsabilidade,
caso exista a necessidade de se ausentar para atendimento médico ou hospitalar, o mesmo não poderá retornar ao
local do teste, sendo eliminado do Concurso Público.
O candidato deverá se preparar com antecedência para realização da Prova Prática, sendo de sua responsabilidade
sua preparação e conhecimento da área, não podendo interferir no andamento do Concurso Público.
A critério do INSTITUTO MAIS a Prova Prática poderá ser filmada.
Poderão ser observados, na avaliação da Prova Prática, de acordo com o seu grau de gravidade, os seguintes
critérios de avaliação:
204 – ASSISTENTE DE SVO: Auxiliar as necropsias feitas pelo Instituto Médico Legal (I.M.L.); realizar arranjos de
cadáveres em urnas com ornamentação; realizar trabalhos de conservação/arranjo de cadáveres utilizando as
técnicas de praxe, inclusive os procedimentos de tanatopraxia; cumprir e fazer cumprir as regras e legislação
pertinente quanto a EPI’S, uniformes e asseio pessoal; zelar, manter e realizar a limpeza e conservação dos
equipamentos de trabalho nas salas específicas; zelar, conservar e manter a limpeza das salas de arranjo,
dependências e ornamentações dos velórios, instalações e equipamentos do S.V.O. e do I.M.L.; auxiliar no
transporte decadáveres e urnas mortuárias para a mesa de necropsia e demais, veículos e/ou câmara fria; Outras
ocorrências que a Banca Examinadora poderá acrescentar.
As Provas Práticas serão aplicadas por Banca Examinadora presidida por profissionais da Área de Avaliação.
A Prova Prática será realizada por meio de Banca Examinadora, que avaliará a competência e a habilidade do
candidato.
O candidato deverá seguir as orientações da Banca Examinadora no que tange à execução de determinada(s)
tarefa(s), baseada(s) nas atribuições do Cargo.
A Prova Prática poderá ter duração de 15 (quinze) a 30 (trinta) minutos.
A Prova Prática terá caráter exclusivamente eliminatório, sendo o candidato considerado APTO ou INAPTO
para o desempenho eficiente das atividades do Cargo.
O resultado da Prova Prática será registrado pela Banca Examinadora na Planilha de Avaliação de cada candidato.
O candidato que se apresentar no dia da realização da Prova Prática com sinais de embriaguez e/ou de uso de
entorpecentes, com alteração da capacidade psicomotora ou não, será impedido de realizar a Prova, sendo de
inteira responsabilidade do candidato esta ocorrência.
Após realização da Prova Prática os candidatos serão reclassificados para efeito de divulgação do Resultado,
considerando-se somente os candidatos APTOS.
O candidato considerado INAPTO na Prova Prática ou que não comparecer para realizá-las, será automaticamente
eliminado do Concurso Público.
A condição de saúde do candidato, no dia de realização da prova, será de sua exclusiva responsabilidade e caso exista
a necessidade de se ausentar para atendimento médico ou hospitalar, o mesmo não poderá retornar ao local do teste,
sendo eliminado do Concurso Público.
O local de realização da Prova Prática (será de acesso exclusivo dos candidatos convocados e da Equipe de
Coordenadores e Aplicadores, não sendo permitido permanecer no local acompanhantes de candidatos, bem como
aqueles que já realizaram os referidos Testes e Provas.
O candidato ao ingressar no local de realização da Prova Prática deverá, obrigatoriamente, manter desligado qualquer
aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, incluindo os sinais de alarme e os modos de vibração e silencioso.
O uso de quaisquer funcionalidades de aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pendrive,
pager, palmtop, receptor, telefone celular, walkman, MP3 Player, tablet, Ipod, qualquer tipo de relógio) e/ou outros
equipamentos similares, bem como protetor auricular e/ou fones de ouvido, implicará na eliminação do candidato no
Concurso Público, caracterizando-se tentativa de fraude.
O INSTITUTO MAIS e a SETEC – Serviços Técnicos Gerais não se responsabilizarão por perdas ou extravios de
documentos, objetos e/ou equipamentos eletrônicos ocorridos no local de realização da Prova Prática, nem por danos
neles.
Caberá recurso da Prova Prática, em conformidade com o Capítulo XIII, do Edital de Abertura de Inscrições.
O INSTITUTO MAIS e a SETEC – Serviços Técnicos Gerais não se responsabilizarão por perdas ou extravios de
documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos ocorridos no local de realização da prova, nem por danos neles
causados.

O candidato que necessitar de Comprovante de Comparecimento, deverá solicitar ao Fiscal responsável onde estiver
realizando a Prova Prática e retirá-lo junto à Coordenação Geral. Não serão emitidos comprovantes posteriormente.
Não haverá segunda chamada ou repetição da Prova Prática seja qual for o motivo alegado.
É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da convocação para a Prova Prática, não podendo ser
alegado qualquer espécie de desconhecimento.
O resultado da Prova Prática está previsto para ser divulgado no dia 01 de dezembro de 2011, nos sites do
INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br) e da SETEC – Serviços Técnicos Gerais (www.setec.sp.gov.br).
O candidato deverá observar as normas e os procedimentos para realização da Prova Prática, contidos no Edital nº
01/2020, do Concurso Público.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Edital de Convocação para a Prova
Prática do Cargo 204 – Assistente de SVO.

Campinas/SP, 03 de novembro de 2021.
ANDRE ASSAD MELLO
PRESIDENTE – SETEC – SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS

REALIZAÇÃO:

SETEC – Serviços Técnicos Gerais
Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS
PROVA PRÁTICA PARA O CARGO 204 – ASSISTENTE DE SVO

Cargo: 204 – ASSISTENTE DE SVO
Cargo: 204 – ASSISTENTE DE SVO
Local: Cemitério Parque Nossa Senhora da Conceição (Amarais)

Rua Sylvia da Silva Braga, s/n - Jardim Santa Mônica
Campinas/SP
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscrição Nome do(a) Candidato(a)

Documento

Data

Horário

-------------------------------------------------------------------------------------------------------0375034812 ALEX AUGUSTO MARTINS BRITO
464533326
21/11/2021
08:00
0375034847 ANA FLAVIA ARRUDA DA SILVEIRA

283808998

21/11/2021

08:00

0375034917 BIANCA RAPHAELLI WUTTKE COSTA REGINALDO

526752348

21/11/2021

08:00

0375034936 BRUNO HENRIQUE ALVES

486354660

21/11/2021

08:30

0375034940 BRUNO MARQUES CARNEIRO

450066265

21/11/2021

08:30

0375035051 DIEGO ANTÔNIO SILVEIRA DA COSTA

58776451x

21/11/2021

08:30

0375035091 ELAINE CAETANO

487669873

21/11/2021

09:00

0375035155 FABIANA DELANHEZE OMENA FERRO

351580013

21/11/2021

09:00

0375035182 FERNANDO ALVES FERREIRA

337479811

21/11/2021

09:00

0375035219 GEOVANNA DE SOUZA JEREMIAS

38015013X

21/11/2021

09:30

0375035284 ITALO FRANCISQUES ONOFRE

498148579

21/11/2021

09:30

0375035295 JACKELYNE MUNIZ DA ROCHA SANTANA

552143650

21/11/2021

09:30

0375035314 JENIFER LIMA BATISTELA

533778578

21/11/2021

10:00

0375035325 JESSICA CARMOZINI BALTAZAR

627790823

21/11/2021

10:00

0375035407 KATRIN DE SOUZA MATTOS

430656907

21/11/2021

10:00

0375035496 LUIZ ADRIANO DA SILVA PRUDENTE

82986430

21/11/2021

10:30

0375035505 MAICON BARCELOS

45861757x

21/11/2021

10:30

0375035525 MARCO ANTONIO MOREIRA

18564756

21/11/2021

10:30

0375035532 MARCOS ELIAS KAISER

34.052.642-7

21/11/2021

11:00

0375035556 MARIA RITA PAULA OLIVEIRA NAPOLEÃO

375564044

21/11/2021

11:00

0375035560 MARIANA DE PINHO VINAGRE

521567919

21/11/2021

11:30

0375035600 MICLEIA BEZERRA DA SILVA

41484273

21/11/2021

11:30

0375035612 MIRIANA PEREIRA

40114608-X

21/11/2021

13:30

0375035644 NIL AN SARA DA SILVA

496093393

21/11/2021

13:30

0375035674 PAULA NASCIMENTO ANTONIO DE GASPARI

462577181

21/11/2021

13:30

0375035703 RAFAELA MAGALHÃES CASTILHO

38.541.902-8

21/11/2021

14:00

0375035711 RAPHAELLA FERNANDES RODRIGUES

372087280

21/11/2021

14:00

0375035712 RAQUEL CASTILHO SILVA

16995982

21/11/2021

14:00

0375035752 RODRIGO DE SOUZA BUENO

380156829

21/11/2021

14:30

0375035846 THALISSA CRISTINA DE ANDRADE

38093789x

21/11/2021

14:30

0375035848 THAMIRIS GOMES SMANIA

33.581.772-5

21/11/2021

14:30

0375035853 THIAGO CASSIANO CHAGAS

330534075

21/11/2021

15:00

0375035860 TIAGO FERREIRA DANTAS
0375035867 VALDINEI ALVES GONCALVES

423721926
1607581493

21/11/2021
21/11/2021

15:00
15:00

