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 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E 
DIREITOS HUMANOS 

 PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA 
SOCIOEDUCATIVO JUVENTUDE CONECTADA 

2020 COMUNICADO ANULAÇÃO QUESTÕES 01 E 03 
MATEMÁTICA 

 COMUNICADO ANULAÇÃO QUESTÕES 01 e 03 MATEMÁTICA 
 A Prefeitura Municipal de Campinas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos, nos termos do Edital nº 001/2020, 
publicado no Diário Ofi cial do Município em 13/08/2020, pp. 05-08, COMUNICA:

 Art. 1º  Ficam anuladas as questões 01 e 03 da Prova Objetiva Virtual de Matemática, 
 conforme prova modelo de elaboração  (vide  Comunicado: Publicação da PROVA e 
GABARITO, publicado no Diário Ofi cial do Município na data de 29/09/2020).

 Art. 2º  Os pontos correspondentes às questões anuladas serão atribuídos a todos os 
candidatos participantes da Prova Objetiva Virtual. 
 

 ELIANE JOCELAINE PEREIRA 
 Secretária Municipal 

 FELIPE GONÇALVES DA SILVA 
 Comissão do Processo Seletivo para o Programa Juventude Conectada 

 PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA 
SOCIOEDUCATIVO JUVENTUDE CONECTADA 2020 

 PUBLICAÇÃO DA PROVA E GABARITO 
 A Prefeitura Municipal de Campinas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos, nos ternos do Edital nº 001/2020, 
publicado no Diário Ofi cial do Município em 13/08/2020, pp. 05-08, e, conforme 
 comunicado  publicado no Diário Ofi cial do Município na data de 09/09/2020, p. 07, 
publica abaixo a PROVA e GABARITO da Prova Objetiva Virtual, realizada em 27 de 
setembro de 2020, de acordo com as instruções vigentes dispostas no referido Edital 
e demais comunicados:

 Art. 1º  A Prova Objetiva Virtual, realizada na plataforma da Prefeitura Municipal 
de Campinas (https://juventudeconectada.campinas.sp.gov.br/), conforme orientações 
contidas na  Convocação Geral Prova Objetiva Virtual,  publicada no Diário Ofi cial 
do Município em 22/09/2020, pp. 02-10, foi dividida em: a) 10 (dez) questões de 
matemática; b) 10 (dez) questões de português; c) 10 (dez) questões de informática. 

 Art. 2º  Cada questão conteve 04 (quatro) alternativas, sendo somente 01 (uma) cor-
reta. 
§ 1º A ordem das questões e das respectivas alternativas de resposta foi randomizada 
em sua respectiva prova, ou seja, a ordem de aplicação das questões foi aleatória, bem 
como a ordem de apresentação das alternativas de resposta.
§ 2º A prova abaixo segue representada por seu modelo de elaboração, não correspon-
dendo, portanto, na mesma ordem visualizada pelos candidatos.
§ 3º A alternativa de resposta correta segue identifi cada em negrito e com um “(x)” ao 
fi nal da resposta.
§ 4º Para verifi cação da Prova e Gabarito abaixo, para fi ns de consulta da pontuação e/
ou recurso, o candidato deve ter em consideração a questão do enunciado e o conteúdo 
da resposta assinalada.

 PROCESSO SELETIVO JUVENTUDE CONECTADA 2020
DISCIPLINA: PORTUGUÊS

TEXTO: “FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS”
A busca pela universalização da Educação Básica e democra  zação do acesso à 
Educação Superior trouxe novos desafi os para o campo das polí  cas educacionais. 
Novos con  ngentes de estudantes, por exemplo, trouxeram à tona, para os ambientes 
educacionais, a questão das diversidades de grupos e sujeitos historicamente 
excluídos do direito à educação e, de um modo geral, dos demais direitos. Tal situação 
colocou como necessidade a adoção de novas formas de organização educacional, 
de novas metodologias de ensino-aprendizagem, de atuação ins  tucional, buscando 
superar paradigmas homogeneizantes.
A Educação em Direitos Humanos, como um paradigma construído com base nas 
diversidades e na inclusão de todos/as os/as estudantes, deve perpassar, de modo 
transversal, currículos, relações co  dianas, gestos, “rituais pedagógicos”, modelos 
de gestão. Sendo assim, um dos meios de sua efe  vação no ambiente educacional 
também poderá ocorrer por meio da (re)produção de conhecimentos voltados para a 
defesa e promoção dos Direitos Humanos.
A Educação em Direitos Humanos envolve também valores e prá  cas considerados 
como campos de atuação que dão sen  do e materialidade aos conhecimentos 
e informações. Para o estabelecimento de uma cultura dos Direitos Humanos é 
necessário que os sujeitos os signifi quem, construam-nos como valores e atuem na 
sua defesa e promoção.
A Educação em Direitos Humanos tem por escopo principal uma formação é  ca, 
crí  ca e polí  ca. A primeira se refere à formação de a  tudes orientadas por valores 
humanizadores, como a dignidade da pessoa, a liberdade, a igualdade, a jus  ça, a 
paz, a reciprocidade entre povos e culturas, servindo de parâmetro é  co-polí  co 
para a refl exão dos modos de ser e agir individual, cole  vo e ins  tucional. 
A formação crí  ca diz respeito ao exercício de juízos refl exivos sobre as relações 
entre os contextos sociais, culturais, econômicos e polí  cos, promovendo prá  cas 
ins  tucionais coerentes com os Direitos Humanos.
A formação polí  ca deve estar pautada numa perspec  va emancipatória e 
transformadora dos sujeitos de direitos. Sob esta perspec  va promover-se-á o 
empoderamento de grupos e indivíduos, situados à margem de processos decisórios 
e de construção de direitos, favorecendo a sua organização e par  cipação na 
sociedade civil. Vale lembrar que estes aspectos tornam-se possíveis por meio 
do diálogo e aproximações entre sujeitos biopsicossociais, históricos e culturais 
diferentes, bem como destes em suas relações com o Estado. 
Uma formação é  ca, crí  ca e polí  ca (in)forma os sen  dos da EDH na sua aspiração 
de ser parte fundamental da formação de sujeitos e grupos de direitos, requisito 
básico para a construção de uma sociedade que ar  cule diale  camente igualdade 
e diferença. Como afi rma Candau (2010:400): “Hoje não se pode mais pensar 
na afi rmação dos Direitos Humanos a par  r de uma concepção de igualdade que 
não incorpore o tema do reconhecimento das diferenças, o que supõe lutar contra 
todas as formas de preconceito e discriminação”. (DIRETRIZES CURRICULARES DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA – BRASIL – MEC – 2013)
1 – Assinale a alterna  va correta sobre o texto:
a) Trata-se predominantemente de um texto exposi  vo. (X)
b) No texto, predomina a narração, pois a intenção do autor é recuperar 
fatos passados.
c) Predomina no texto a descrição de retratar lugares, pessoas e cenas.
d) É um texto dialogal, pois o autor conversa com seus interlocutores.
2 – Sobre o texto é correto afi rmar:

a) Não é necessário para o estabelecimento de uma cultura dos Direitos 
Humanos que os sujeitos atuem na defesa e promoção desses mesmos direitos.
b) Uma formação é  ca, crí  ca e polí  ca forma os sen  dos da Educação em 
Direitos Humanos. (X)
c) A Educação em Direitos Humanos não deve perpassar transversalmente 
currículos, relações co  dianas e gestos.
d) Segundo Candau reconhecer as diferenças não signifi ca lutar contra todas 
as formas de preconceito e discriminação.
3 – Assinale a sequência de palavras acentuadas pela mesma regra grama  cal:
a) Já – jacaré – gênero – ônibus
b) Série – referência – canário – circunstância (X)
c) Águia – eletrônica – bônus – cenário
d) Líder – comédia – currículo – é  ca
4 – Na frase: “Venha logo, fi lha!” o uso da vírgula se jus  fi ca por:
a) Não haver verbo na frase.
b) Isolar o voca  vo.(X)
c) Isolar uma expressão explica  va.
d) Separar palavras com a mesma função.
5 – Marque a alterna  va em que houve equívoco:
a) Houve momentos em que pensei em fugir.
b) Há duas semanas consegui trabalho.
c) Há dias estou esperando por você.
d) Houveram reclamações sobre as notas das provas.(X)
6 – Assinale a frase em que há erro de regência verbal:
a) A no  cia carece de fundamento.
b) Os médicos assis  ram o simpósio.(X)
c) Todos obedeceram às diretrizes.
d) Nós assis  mos ao jogo na casa da minha avó.
7 – Não há erro de concordância na opção:
a) Calças e chapéus surradas
b) Poder e força mágica (X)
c) Terras e clima desconhecidas
d) Cadernos e apos  la novas
8 – O _________ da conta bancária é, por si só, insufi ciente para cobrir o _______, 
ainda que haja algum capital __________.
a) Estrato – cheque – incerto
b) Extrato – cheque – incerto (X)
c) Estrato – cheque – inserto
d) Extrato – xeque - inserto 
9 – Assinale a opção em que o elemento “auto” apresenta signifi cação diferente da 
que tem em “autoes  ma”:
a) Autopeça (X)
b) Autodidata
c) Autossufi ciente
d) Autobiografi a
10 – O “a” (sublinhado) que deverá levar o acento grave indica  vo de crase está na 
seguinte alterna  va:
a) O menino não quis ir a casa dos  os.(X)
b) A encomenda foi entregue a uma pessoa estranha.
c) As moças começaram a gritar.
d) O fi scal parou a candidata.

DISCIPLINA: MATEMÁTICA

1 – QUESTÃO ANULADA.Mário irá a uma festa e precisa decidir como irá se ves  r. Ele 
possui as seguintes peças de roupa:

CAMISA CALÇA SAPATO
AZUL JEANS PRETO

BRANCA SOCIAL MARROM
CINZA

De quantas formas diferentes Mário poderá se ves  r u  lizando uma camisa, uma 
calça e um sapato?
6
7
12 (X)
15
2 – Um funcionário consegue produzir 2500 canetas, durante 6 dias, trabalhando 
por 10 horas diárias. Para produzir dez vezes esse número de canetas, em 30 dias, 
quantas horas diárias o mesmo operário terá que trabalhar:
20 horas (X)
27 horas
30 horas
35 horas
3 – QUESTÃO ANULADA Em um Município, foi pesquisando, durante um ano, o 
número de casos de certa doença, encontrando-se os dados representados no gráfi co 
abaixo:

Qual a média de casos dessa doença no segundo trimestre do ano?
1200
900
700
400 (X)
4 – Para produzir um papagaio de papel, também conhecida como pipa ou pandorga, 
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Luiz usou três bastõezinhos de bambu nas posições indicadas na fi gura. Como o 
papagaio de papel tem forma de polígono de seis lados, se em cada diagonal Luiz 
colocasse uma bastãozinho de madeira, ele precisaria de mais: 

4 varetas
9 varetas
6 varetas (X)
3 varetas
5 – De certa rodoviária sai, de oito em oito horas, um ônibus para São Paulo. A cada 
seis horas sai um ônibus com des  no ao Rio de Janeiro e a cada 240 minutos, sai um 
com des  no a Campinas. Se os três ônibus saíram juntos às 10 horas do dia 27 de 
setembro, eles sairão novamente juntos no dia 28 de setembro às:
22 horas
20 horas
15 horas
10 horas (X)
6 – Amanda, Bruna e Carla abriram uma empresa. Para o inicio das a  vidades, 
Amanda inves  u R$ 10.000, Bruna inves  u R$ 3.000 e Carla inves  u R$ 8.000,00. 
Sabe-se que o lucro da empresa nesse mês foi de R$ 126.000 e que será dividido 
proporcionalmente ao capital inves  do inicialmente por cada uma delas. Qual será o 
valor que Carla receberá na divisão do lucro?
18000
48000 (X)
60000
21000
7 – Um corredor, com velocidade de 12 km/h percorre uma pista de atle  smo em 
meia hora. Em quanto tempo o mesmo corredor percorrerá 75% da mesma pista, 
com metade dessa velocidade?
45 minutos (X)
1 hora
1h15min
1h30 min
8 – José está fazendo uma análise das suas contas mensais. Ele percebeu que gasta 
¼ da sua renda de R$ 2.000,00 com moradia. Do restante, 1/5 vai para despesas com 
educação e mais R$ 400 reais para outras despesas. Quanto sobra do salário de José?
300
400
600
800 (X)
9 – Em um certo município há cinco escolas de ensino fundamental. O número de 
alunos matriculados nessas escolas é mostrado na tabela abaixo:

ESCOLA ENSINO FNDAMENTAL I ENSINO FUNDAMENTAL II
1 101 132
2 98 107
3 103 85
4 136 115

Qual das escolas tem o maior número de alunos matriculados?
1
2
3
4 (X)
10 – Avalia-se a ampliação de um quadro que tem altura de 1,20 m e largura de 0,9 
m. Deseja-se que ele seja ampliado em 2,5 vezes o tamanho atual, mantendo-se a 
proporção atual. Qual será o tamanho da altura e da largura, respec  vamente, do 
quadro ampliado?
2,25 m e 2,5 m
3,0 m e 2,25 m (X)
3,25 m e 2,75 m
3,5 m e 2,5 m

DISCIPLINA: INFORMÁTICA

1-Considere um documento do Word com 25 páginas, um usuário foi informado que 
é preciso imprimir as páginas de números 1, 5, 6, 7, 8, 9, 19 e 22. Na caixa de diálogo 
“Imprimir” é possível defi nir apenas a impressão destas 8 (oito) páginas; para isso. o 
usuário poderá digitar em Páginas: da seção Intervalo de página.
a) 1,5-9,19,22(X)
b) 1;5-9;19e22
c) 1,5a9,19e22
d) 1,5-9,19-22
2-Com a pandemia do novo Corona vírus, o mundo tem adotado novos hábitos 
e usado de outras estratégias, até então pouco difundidas entre a maioria das 
empresas, para suprir as necessidades empresariais e vencer as difi culdades nas 
relações de trabalho impostas pelo isolamento social. Uma dessas estratégias é o 
home offi  ce, que permite que o trabalho seja realizado de casa e a interação entre as 
equipes se dá através de videochamadas e reuniões virtuais.
Dentre os so  wares citados abaixo, qual deles não permite que sejam realizadas 
reuniões virtuais com vários par  cipantes em vídeo chamada.
a) Zoom
b) Linkedin (X)
c) Microso   Teams
d) Google Meet

3-Os aplica  vos para troca de mensagens instantâneas entre as pessoas ou grupos 

de pessoas tendo sido muito u  lizadas por toda a sociedade, inclusive sendo 
amplamente explorado pelas empresas para agilizar a comunicação entre seus 
colaboradores e clientes. Existem vários aplica  vos que possuem essa fi nalidade, 
sendo que um dos mais conhecidos é o WhatsApp, que é man  do pela empresa 
Facebook. Sobre a u  lização do aplica  vo de comunicação WhatsApp, analise as 
asserções abaixo e responda:
I – O WhatsApp Web é uma extensão da mesma conta do WhatsApp do aparelho 
celular para o computador.
II – As mensagens enviadas e recebidas são sincronizadas entre eles, podendo ser 
vistas em ambos os disposi  vos, sendo que, qualquer ação feita no celular será feita 
também no WhatsApp Web e vice-versa.
a) A primeira asserção é verdadeira e a segunda asserção é falsa
b) As duas asserções são verdadeiras
c) As duas asserções são verdadeiras e a segunda é uma complementação 
da primeira (X)
d) As duas asserções são verdadeiras mas a segunda não é uma 
complementação da primeira
4-Analise o texto abaixo e responda o que se pede:

Sustentabilidade

A sustentabilidade é uma preocupação crescente, uma vez que os recursos 
naturais estão cada vez mais ameaçados em consequência da ação humana.

São cada vez mais evidentes os impactos nega  vos que o homem provoca na 
natureza. A poluição, a destruição de habitats, o acúmulo de resíduos sólidos 
e a diminuição rápida da biodiversidade são apenas alguns dos exemplos dos 
problemas ambientais gerados pela ação do homem na atualidade.
Uma das palavras mais u  lizadas atualmente para falar de meio ambiente e dos 
impactos nega  vos causados pelo homem é sustentabilidade, termo que possui os 
mais variados signifi cados. Em Biologia, por exemplo, relaciona-se com a capacidade 
dos ecossistemas de recuperarem-se das agressões do homem e até mesmo do 
próprio meio ambiente. A sustentabilidade também pode ser usada em conjunto 
com a palavra desenvolvimento e, nesse caso, referir-se às maneiras de evitar o 
esgotamento dos nossos recursos naturais e conseguir atender as necessidades da 
população atual.

De uma maneira geral, podemos falar que a sustentabilidade é a capacidade de 
manter-se. Quando u  lizamos os recursos naturais de maneira sustentável, por 
exemplo, eles conseguem manter-se por vários anos, não se esgotando facilmente. 
Percebemos, portanto, que um desenvolvimento sustentável é aquele que não 
provoca a escassez ou esgotamento de recursos e permite que estes atendam as 
necessidades das futuras gerações e também as nossas.

Fonte: h  ps://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/sustentabilidade.htm Acessado 
em 27/08/2020

Considerando que você esteja editando este texto pelo BrOffi  ce Writer, assinale as 
sentenças abaixo com (V) para verdadeiro e (F) para Falso e assinale a alterna  va que 
representa as sequência correta das respostas.

( ) No primeiro parágrafo, a palavra “biodiversidade” está destacada na cor azul e 
sublinhada indicando que ela é um link. Para acessar o site que esse link direciona 
basta clicar sobre ele.
( ) Para transformar qualquer palavra em um link, devemos posicionar o cursor sobre 
ela e digitar as teclas Ctrl+K para acessar as propriedades para a criação do Hiperlink. 
( ) Algumas palavras estão escritas em negrito, que pode ser acionado através da 
tecla de atalho Ctrl+N 

a) V – V – V 
b) F – V – F (X)
c) F – V – V 
d) V – F – F 

5-Considerando a planilha abaixo construída com o BrOffi  ce Calc, onde mostra 
os nomes dos alunos no intervalo de A2 até A10, com suas respec  vas notas no 
intervalo de B2 a B10, indique qual das opções apresenta corretamente as fórmulas 
necessárias para a obtenção dos valores do quadro Resumo que estão no intervalo 
de B12 a B14, onde apresentam respec  vamente: o cálculo da média das notas da 
sala, o valor dessa média arredondada e a quan  dade de alunos que  veram sua 
nota acima da média 6,0 

Nesse caso, o conteúdo das células B12, B13 e B14 seriam respec  vamente:

a) =MÉDIA(B2:B10), =ARRED(B12;1) e =CONTA.SE(B2:B10;”>=6”)
b) =MÉDIA(B2:B10), =ARREDONDA(B12;1) e =CONT.SE(B2:B10;”>=6”)
c) =MÉD(B2:B10), =ARRED(B12;1) e =CONT.SE(B2:B10;”>=6”)
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d) =MÉDIA(B2:B10), =ARRED(B12;1) e =CONT.SE(B2:B10;”>=6”) (X)

6-A Defesa Civil de Campinas emite alertas sobre as condições meteorológicas de 
nossa região, indicando as temperaturas máximas e mínimas para um determinado 
período. Com base nesse bole  m, lhe foi solicitado para construir uma planilha 
u  lizando o BrOffi  ce Calc que contenha na coluna A o registro do dia, na coluna B 
a temperatura mínima e na coluna C a temperatura máxima. Cada linha receberá o 
registro das temperaturas mínima e máxima de cada dia.
Para facilitar a leitura desses dados e melhorar a comunicação com as equipes que 
atuam na proteção dos moradores em situação de rua, lhe foi solicitado que na 
coluna D desta planilha tenha uma fórmula que analise a temperatura mínima e, se 
esta for menor que 10°, que seja exibido nessa coluna a mensagem “FRIO INTENSO”. 
Se a temperatura mínima es  ver entre 10° e 19°, deverá ser exibida nessa coluna a 
mensagem “ALERTA FRIO”. E se a temperatura for maior que 19º deverá ser exibida 
nessa coluna a mensagem “NORMAL”.
Usando o registro das temperaturas digitadas na linha 2, qual das opções abaixo 
representa corretamente a fórmula que deverá ser criada na célula D2 e que atenda 
ao solicitado:

a) =SE(B2<10;”FRIO INTENSO”;SE(C2<=19;”ALERTA FRIO”;”NORMAL”))
b) =SE(B2<=10;”FRIO INTENSO”;SE(B2<19;”ALERTA FRIO”;”NORMAL”))
c) =SE(B2<10;”FRIO INTENSO”;SE(B2<=19;”ALERTA FRIO”;”NORMAL”)) (X)
d) =SE(C2<10;”FRIO INTENSO”;SE(C2<=19;”ALERTA FRIO”;”NORMAL”))

7-Sobre o envio de e-mail u  lizando um Webmail através de um navegador na 
internet, analise as asserções abaixo e responda:

I. Enquanto um e-mail está sendo escrito, o webmail salva periodicamente 
este e-mail para que não se perca o que foi digitado para o caso de ocorrer algum 
problema antes do envio. Esse e-mail salvo pode ser encontrado na pasta “Rascunhos”.
II. Na pasta iden  fi cada como “Caixa de Saída” fi cam guardados os e-mails 
que foram escritos e enviados, porém no momento do envio, aconteceu algum 
problema que impediu a fi nalização do envio desse e-mail e, tão logo o problema 
seja resolvido, o webmail enviará automa  camente os e-mail que es  verem nessa 
pasta para seus des  natários.

a) As duas asserções são verdadeiras mas a segunda não complementa a 
primeira. (X)
b) A primeira asserção é verdadeira e a segunda asserção é falsa.
c) A primeira asserção é falsa e a segunda asserção é verdadeira
d) As duas asserções são verdadeiras e a segunda complementa a primeira.

8-Ao navegar pela internet u  lizando um browser, os conteúdos das páginas visitadas 
são armazenadas em cache, que é uma espécie de memória, para acelerar as 
exibições nas próximas visitas que você fi zer nessas mesmas páginas. Para atualizar 
uma página que já esteja armazenada em seu computador, forçando o acesso a 
internet, é necessário pressionar a:

a) Tecla F11
b) Tecla F9
c) Tecla F4
d) Tecla F5 (X)

9-Os disposi  vos e periféricos que compõem os computadores podem ser 
classifi cados como disposi  vos de entrada ou disposi  vos de saída. Qual alterna  va 
abaixo apresenta apenas disposi  vos de entrada:

a) Teclado, mouse e webcam (X)
b) Mouse, impressora e microfone
c) Caixa de som, monitor e scanner
d) Impressora, monitor e caixa de som

10-Um usuário tem em seu computador 4 programas abertos, sendo eles Calculadora, 
Bloco de Notas, MS-Word e MS-Excel. Para alternar entre esses programas o usuário 
deve clicar na barra de tarefas sobre o programa desejado para a  vá-lo. Essa ação 
também pode ser realizada através de um atalho no teclado com as teclas: 

a) Alt+Shi  +Del
b) Ctrl+F5
c) Alt+Tab (X)
d) Ctrl+Alt+Del

   
 Art. 3º  É assegurado aos candidatos o direito a recurso em relação à divulgação da 
PROVA e GABARITO. 
§ 1º Os recursos da PROVA e GABARITO deverão ser entregues pessoalmente, no 
período de até 2 (dois) dias úteis subsequentes a data desta publicação, considerando 
o primeiro dia útil seguinte, conforme Cronograma Atualizado, publicado no Diário 
Ofi cial do Município na data de 16/09/2020 (https://forms.ima.sp.gov.br/sites/forms.
ima.sp.gov.br/fi les/publicacao_do_16_09.pdf ). 
§ 2º Para interposição de recurso, o candidato deverá comparecer pessoalmente,  entre 
os dias 30/09/2020 e 01/10/2020, das 09:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h , à 
Avenida Anchieta, nº 200, piso térreo, sala do Protocolo Geral da Prefeitura Municipal 
de Campinas, Centro, Campinas-SP, e seguindo as instruções abaixo:
§ 3º O recurso já deverá estar redigido, contendo: 
a) nome completo do candidato;
b) número do documento de identidade; 
c) número da questão a que se refere o recurso (vide a prova modelo de elaboração), 
no caso de recurso contra o Gabarito;
d) justifi cativa no recurso.
§ 4º Os recursos que não estiverem com todas as informações acima serão desconsi-
derados. 
§ 5º O candidato deverá, em um único recurso relacionado a cada evento deste Proces-
so Seletivo, interpor os seus questionamentos e justifi cá-los adequadamente, para que 
o mesmo possa ser analisado e julgado. 
§ 6º Serão desconsiderados recursos de igual teor, interpostos pelo mesmo candidato. 

§ 7º O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. 
§ 8º O candidato menor de idade deverá comparecer pessoalmente acompanhado de 
um representante legal.

 Art. 4  º  Somente serão analisados os recursos entregues dentro do prazo e condições 
especifi cados no artigo anterior, expressos em termos convenientes e que apontarem 
as circunstâncias que os justifi quem. 

 Art. 5º  Serão indeferidos os recursos que forem apresentados:

a) em desacordo com as especifi cações contidas neste Capítulo;
b) fora do prazo estabelecido;
c) com argumentação idêntica a outros recursos anteriormente interpostos pelo mesmo 
candidato;
d) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora;
e) cuja fundamentação não corresponda à questão recorrida;f) sem fundamentação e/
ou com fundamentação inconsistente, incoerente ou os intempestivos.

 Art. 6º  No caso de provimento do recurso interposto dentro das especifi cações, este 
poderá, eventualmente, alterar a nota/classifi cação inicial obtida pelo candidato para 
uma nota/classifi cação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassifi cação 
do candidato.

 Art. 7º  Não serão aceitos pedidos de revisão de recurso ou recurso de gabarito fi nal 
defi nitivo.

 Art. 8º  Os pontos correspondentes à questões porventura anuladas, serão atribuídos a 
todos os candidatos presentes na prova.

 Art. 9º  Os recursos relacionados ao resultado da Prova Objetiva serão respondidos 
pela Banca Examinadora, que encaminhará, ao candidato, a resposta por escrito.

 Art. 10  O candidato poderá será convocado, por telefone e e-mail, para tomar ciência 
da resposta de seu recurso, logo após a publicação do resultado no Diário Ofi cial do 
Município.

 Art. 11  A Banca Examinadora é a única instância para recursos referentes à Prova 
Objetiva, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não serão aceitos recursos 
adicionais.
 

 Campinas, 28 de setembro de 2020 
 ELIANE JOCELAINE PEREIRA 

 Secretária Municipal 
 FELIPE GONÇALVES DA SILVA 

 Comissão do Processo Seletivo para o Programa Juventude Conectada 

 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÃO DA 
COMUNIDADE NEGRA 

 CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
  

 O Presidente do Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra 
de Campinas, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA as Sras. e Srs. Conse-
lheiros, Titulares ou Suplentes mandato 2019-2020, conforme art. 6º da Lei 10.813 
de 26 de abril de 2001, para participar da Reunião Extraordinária, a ser realizada no 
dia 01 de outubro de 2020, às 19 horas, por Videoconferência, por meio da plataforma 
Google Meet, no link: https://meet.google.com/rwr-tvzn-rsd 
Pauta Única: 
Inscrições das Entidades e a Comissão de Eleições do Conselho.
 

 Campinas, 28 de setembro de 2020 
 ANTÔNIO FREDERICO PEREIRA 

 Presidente 

 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA 

 EXTRATOS 
  

  Processo Administrativo n.º  PMC.2020.00021885-14 (14/10/30750)  Interessa-
do:  Secretaria Municipal de Assistência Social  Modalidade:  RDC Eletrônico n° 
03/2020  Contratada:  DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 
nº  06.297.348/0001-79  Termo de Contrato  n°  114/2020  Objeto:  Execução de obras 
de construção do Centro do Dia do Idoso  Valor:  R$ 1.407.607,89  Prazo:  13 meses 
 Assinatura:  28/09/2020

 Processo Administrativo n.º  PMC.2020.00022637-45  Interessado:  Secretaria Mu-
nicipal de Infraestrutura  Modalidade:  RDC Eletrônico n° 04/2020  Contratada:  G3 
POLARIS SERVIÇOS EIRELI  CNPJ nº  20.155.999/0001-55  Termo de Contrato  n°  
115/2020  Objeto:  Execução de obras remanescentes de pavimentação e drenagem 
do bairro Vila Esperança  Valor:  R$ 1.020.370,90  Prazo:  09 meses  Assinatura:  
28/09/2020

 Processo Administrativo n.º  PMC.2019.00028378-31  Interessado  :  Secretaria Mu-
nicipal de Educação  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 185/20  Ata de Registro de 
Preços n.º  474/20  Detentora da Ata:  ABRACOR COMERCIAL LTDA  CNPJ nº  
52.953.494/0001-22  Objeto : Registro de Preços de materiais de alvenaria  Preço Uni-
tário:  item 04 (R$ 3,80)  Prazo  :  12 meses  Assinatura:  28/09/2020

 Processo Administrativo n.º  PMC.2019.00028378-31  Interessado  :  Secretaria Mu-
nicipal de Educação  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 185/20  Ata de Registro de 
Preços n.º  475/20  Detentora da Ata:  FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 
EIRELI  CNPJ nº  10.350.473/0001-72  Objeto : Registro de Preços de materiais de 
alvenaria  Preço Unitário:  itens 06 (R$ 2,08) e 07 (R$ 3,06)  Prazo  :  12 meses  Assi-
natura:  28/09/2020

 Processo Administrativo n.º  PMC.2019.00028378-31  Interessado  :  Secretaria Mu-
nicipal de Educação  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 185/20  Ata de Registro de 
Preços n.º  476/20  Detentora da Ata:  URUSSANGA COMÉRCIO DE MINÉRIOS 
LTDA - EPP  CNPJ nº  48.118.244/0001-08  Objeto : Registro de Preços de materiais 
de alvenaria  Preço Unitário:  itens 12 (R$ 3,43) e 13 (R$ 278,00)  Prazo  :  12 meses  
Assinatura:  28/09/2020
 


