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SETEC – Serviços Técnicos Gerais 
Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas 

Estado de São Paulo 
 

RETIFICAÇÃO Nº 01 – EDITAL DE ABERTURA 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2020 

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, torna público que RETIFICA o Edital de Abertura nº 01/2020, conforme 
estabelecido a seguir: 
 
NO CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, na Tabela I, referente a escolaridade/requisitos, leia-se como consta e 
não como constou: 
 

TABELA I 

CÓDIGO 

DO 

CARGO 

CARGO 

VAGAS EXISTENTES 

ESCOLARIDADE/REQUISITOS 

VENCIMENTO 

R$ / JORNADA 

DE TRABALHO 
TOTAL 

(*) 

RESERVA 

PARA 

PESSOAS 

COM 

DEFICIÊNCIA 

(**) 

RESERVA 

PARA 

NEGROS 

(***) 

301 
ANALISTA TÉCNICO 

(INFORMÁTICA) 
01 -- -- 

Nível Superior Completo em Análise de 
Sistemas, Ciências da Computação, 

Engenharia da Computação ou de curso de 
nível superior ou tecnólogo correlato na 

área de Tecnologia da Informação. 

R$ 6.007,70 
36 horas 
semanais 

 

NO ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, referente aos Conhecimentos Específicos para o Cargo 202 – AGENTE DE 
FISCALIZAÇÃO, leia-se como consta e não como constou: 
 

202 – AGENTE DE FISCALIZAÇÃO:  
Lei 4.369 de 11 de fevereiro de 1974 - Cria autarquia municipal SETEC Serviços Técnicos Gerais; Lei 5.173 de 04 de Edital 01/2015 - 
SETEC dezembro de 1981 – Dispõe sobre o exercício do comercio em instalações removíveis e dá outras providências; Decreto 
10.081 de 13 de fevereiro de 1990 e suas alterações – Altera o regulamento para o exercício do comercio em instalações removíveis e 
dá outras providências; Lei 7.665 de 16 de novembro de 1993 e suas alterações – Dispõe sobre o exercício do comercio em bancas 
de jornais e revistas em instalações removíveis no município de Campinas e dá outras providências; Lei 11.459 de 06 de janeiro de 
2003 – Disciplina a instalação de mobiliário urbano no município e dá outras providências; Lei nº 14.955 de 18 de dezembro de 2014 – 
Delega a Serviços Técnicos Gerais – SETEC a competência para autorizar e fiscalizar a instalação de painéis identificados e de 
engenhos publicitários de mídia exterior em imóveis privados em bens do domínio público deste município e de outros entes da 
federação, e dá outras providências; Decreto 18.718 de 29 de abril de 2015 – Dispõe sobre a instalação de Engenhos publicitários 
quês especifica, e dá outras providências; Feira livre Lei nº 11.290, 24 de junho de 2002; Lei 9.207 de31 de dezembro de 1996 e suas 
alterações - Dispõe Sobre Pintura e Colagem de Cartazes em Muros, Paredes, Tapumes, Etc, Que Tenham Fins Publicitários e Dá 
Outras Providências; Lei 8.745 de 16 de janeiro de 1996 e suas alterações – Dispõe sobre autorização para distribuição de folhetos 
nas vias públicas do município de Campinas e dá outras providências. 

 

Permanecem inalterados os demais itens do referido edital.  

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedida a presente Retificação. 

 

Campinas/SP, 31 de março de 2020. 

 

ARNALDO SALVETTI PALACIO JUNIOR 

PRESIDENTE - SETEC – SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS 


