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ANEXO I 

CRONOGRAMA PREVISTO DO PROCESSO CLASSIFICATÓRIO 
 

AÇÃO DATA 

Inscrições para os Cursos Técnicos 
De 02 a 23 de maio de 

2019 

Inscrição, via internet, dos candidatos com deficiência e dos candidatos 
que solicitarão redução da taxa de inscrição. 

De 02 a 08 de maio de 
2019 

Entrega do Laudo Médico no Ceprocamp, pelos candidatos que 
declararam deficiência, e entrega dos documentos comprobatórios, pelos 
candidatos que solicitaram redução da taxa de inscrição. 

09 e 10 de maio de 2019, 
das 9 às 19 horas. 

Publicação do deferimento/Indeferimento dos candidatos que solicitaram 
redução da Taxa de Inscrição, (dando acesso ao boleto bancário com 
redução ou integral da taxa de inscrição) e daqueles inscritos como 
deficientes, no Diário Oficial do Município de Campinas e no site 
www.caipimes.com.br. 

17 de maio de 2019 

Período de recurso dos candidatos que tiveram a solicitação de redução 
de taxa de inscrição indeferida e da lista dos candidatos inscritos como 
deficientes. 

20 e 21 de maio de 2019 

Último dia para pagamento da taxa de inscrição (data de vencimento do 
boleto bancário), sem possibilidade de realizar inscrição neste dia. 

24 de maio de 2019 

Publicação da lista de candidatos inscritos e Convocação dos candidatos 
para a realização da Prova Objetiva, no Diário Oficial do Município de 
Campinas e no site www.caipimes.com.br 

30 de maio de 2019 

Data provável para aplicação da Prova Objetiva. 09 de junho de 2019 

Publicação do Gabarito da Prova Objetiva no Diário Oficial do Município 
de Campinas e no site www.caipimes.com.br. 

12 de junho de 2019 

Prazo para recursos, em relação ao Gabarito. 13 e 14 de junho de 2019 

Publicação do resultado dos recursos em relação ao Gabarito, publicação 
do gabarito final e classificação provisória, no Diário Oficial do Município 
de Campinas e no site www.caipimes.com.br 

20 de junho de 2019 

Prazo para recurso da classificação provisória. 21 e 24 de junho de 2019 

Publicação do resultado dos recursos e publicação do Resultado Final, no 
Diário Oficial do Município de Campinas e no site www.caipimes.com.br. 

01 de julho de 2019 

Convocação dos Candidatos, para matrícula em 1ª chamada, no Diário 
Oficial do Município de Campinas e no site www.fumec.sp.gov.br 

05 de julho de 2019 

Matrícula dos candidatos convocados, em 1ª chamada. 
10, 11 e 12 de julho de 

2019 

Convocação dos candidatos no endereço eletrônico www.fumec.sp.gov.br 
em 2ª chamada, para as matrículas. 

16 de julho de 2019 

Matrícula dos candidatos convocados em 2ª chamada. 
17, 18 e 19 de julho de 

2019 

Previsão de início das aulas. 23 de julho de 2019 

http://www.fumec/
http://www.fumec.sp.gov.br/

