
 
 
 
 

 

 

CONCURSO PÚBLICO – MÉDICOS 

EDITAL Nº 03/2014 

 

Em decorrência de decisão judicial exarada no processo nº 1001880-37.2015.8.26.0114, do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, Foro de Campinas, 1ª Vara da Fazenda Pública, a Prefeitura Municipal de 

Campinas comunica que a Prova Objetiva para Médico – Homeopatia, do Concurso Público regido pelo 

Edital 03/2014, está ANULADA, assim como todas as publicações e atos posteriores à sua realização. 

Os candidatos inscritos para o referido cargo e que não desistiram do concurso comparecendo à Prova 

Objetiva, serão ressarcidos pela CAIPIMES, instituição contratada para realização do certame, em relação 

ao valor gasto com a inscrição. A quantia será corrigida pelo IPC da FIPE, tendo como data base o último dia 

de inscrição e o último dia destinado à solicitação do ressarcimento: 31 de julho de 2017.  

O pagamento será realizado mediante: 

a) Depósito bancário nominal ao candidato, de acordo com os dados bancários a serem informados 

pelos candidatos; 

b) Pagamento pessoal, por cheque nominal ao candidato, na sede da CAIPIMES, de acordo com 

agendamento realizado pela internet (na hipótese do candidato não dispor de conta bancária 

própria). 

Para obtenção do ressarcimento da inscrição, o candidato deverá entrar em contato com a CAIPIMES, 

através do email caipimes@caipimes.com.br, devendo discriminar o assunto “Devolução de taxa de 

inscrição – PMC 2014” e enviar mensagem contendo os seguintes dados: 

a) Nome completo; 

b) Número do CPF; 

c) Número do RG; 

d) Número de Inscrição; 

e) Nome do Banco em que possui conta; 

f) Número da Agência Bancária; 

g) Número da Conta Bancária. 

O período para solicitação do ressarcimento será de 10 a 31 de julho de 2017 e o depósito na conta 

bancária do solicitante será realizado até o dia 14 de agosto de 2017. 

A solicitação que não atender corretamente os termos mencionados desobrigará a CAIPIMES de efetuá-la a 

qualquer tempo. 

 

 

Campinas, 05 de julho de 2017 

 

 

 

 
MARIONALDO FERNANDES MACIEL 

Secretário Municipal de Recursos Humanos 

 

 


