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          PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS 
             CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012 

 

 
 

COMUNICADO Nº 02 -  
REFERENTE À REABERTURA DAS INSCRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES  

PARA O CARGO 428 – PSICÓLOGO (SMPS) 

 
 

A Prefeitura Municipal de Caieiras comunica que, em atendimento à Recomendação Administrativa (Inquérito 
Civil nº 613/12) da Promotoria de Justiça de Caieiras - Ministério Público do Estado de São Paulo, fica reaberto 
o período de inscrições para o cargo 428 – Psicólogo (SMPS), iniciando-se no dia 13 de junho às 8h 
e encerrando-se, impreterivelmente, às 22h do dia 12 de julho de 2012, observado o horário oficial de 
Brasília/ DF e os itens estabelecidos no Capítulo 2. Das Condições para Inscrição e no Capítulo 3. Das Inscrições, 
do Edital nº01/2012.  
 
O candidato que desejar realizar sua inscrição deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição através de boleto 
bancário, pagável em toda a rede bancária, com vencimento para o dia 13 de julho de 2012, primeiro dia útil 
subsequente após a data de encerramento do período de inscrição. 
 
O boleto bancário, utilizado para o pagamento da taxa de inscrição, estará disponível no endereço eletrônico 
www.nossorumo.org.br, até a data de encerramento das inscrições, 12 de julho de 2012, sendo possível o 
seu pagamento até o dia 13 de julho de 2012. 
 
A partir do dia 18 de julho de 2012, o candidato deverá conferir nos endereços eletrônicos 
www.nossorumo.org.br e www.caieiras.sp.gov.br ou nas listas afixadas na sede da Prefeitura Municipal 
de Caieiras, localizada à Avenida Lourides Dell Porto, 20, Centro – Caieiras/SP, se os dados da inscrição, 
efetuada via Internet, foram recebidos e se o valor da inscrição foi pago. Em caso negativo, o candidato deverá 
entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC do Instituto Nosso Rumo, através 
do telefone (011) 3664-7878 para verificar o ocorrido, nos dias úteis no horário das 8h30 às 12h30 e das 13h30 
às 17h30. 
 
As provas objetivas para o cargo 428 – Psicólogo (SMPS) serão realizadas na cidade de Caieiras/SP, na data 
prevista de 29 de julho de 2012, em locais e horários a serem comunicados oportunamente através de Edital 
de Convocação para as Provas a ser publicado na Imprensa Oficial do Município, divulgado através da Internet 
nos endereços eletrônicos www.nossorumo.org.br e www.caieiras.sp.gov.br e por listas afixadas na sede 
da Prefeitura Municipal de Caieiras, observado o horário oficial de Brasília/ DF. 
 
 
DOS CANDIDATOS JÁ INSCRITOS NO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO 428 – PSICÓLOGO 
(SMPS) 
 
1. Os candidatos já inscritos no Concurso Público Edital nº 01/2012 para o cargo 428 – Psicólogo (SMPS), 
cujas inscrições para o referido cargo foram realizadas no período de 5 a 7 de maio de 2012, devem verificar o 
edital de convocação para as provas objetivas, a ser publicado na Imprensa Oficial do Município, divulgado 
através da Internet nos endereços eletrônicos www.nossorumo.org.br e www.caieiras.sp.gov.br e por listas 
afixadas na sede da Prefeitura Municipal de Caieiras, na data prevista de 21 de julho de 2012.   
 
2. Os candidatos inscritos no concurso para o cargo 428 – Psicólogo (SMPS), na condição do item anterior, 
poderão solicitar o “CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO/DEVOLUÇÃO DA TAXA”, conforme estabelecido a 
seguir: 
 
2.1. Para “CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO/DEVOLUÇÃO DA TAXA”, o candidato deverá encaminhar, 
durante o período de 13 a 19 de junho de 2012, via Sedex ou Aviso de Recebimento (AR), ao 
Instituto Nosso Rumo, aos cuidados do Departamento de Planejamento de Projetos, localizado à 
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Rua Conde de Irajá, 13 – loja 5 – Vila Mariana – São Paulo - SP, CEP 04119-010, identificando o 
nome do Concurso Público no envelope: Prefeitura Municipal de Caieiras - 01/2012 - 
CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO/DEVOLUÇÃO DA TAXA, a solicitação de cancelamento da inscrição e 
devolução da taxa de inscrição contendo o nome completo do candidato, nº do RG, nº do CPF e a assinatura do 
candidato. 
  

______________ 
 

 
CRONOGRAMA PARA O CARGO 428 – PSICÓLOGO (SMPS) 

 (DATAS PROVÁVEIS SUJEITAS À CONFIRMAÇÃO) 
 
 

DATAS EVENTOS 

13/06 a 12/07/12 Período de inscrição via Internet. 

13 a 19/06/12 Período previsto para solicitação de cancelamento da inscrição/ devolução da taxa. 

18/07/12 Divulgação da relação dos candidatos inscritos. 

21/07/12 Data prevista para a divulgação do Edital de Convocação para a realização das Provas Objetivas. 

29/07/12 Data prevista para aplicação das Provas Objetivas. 

31/07/12 Data prevista para a divulgação dos gabaritos das Provas Objetivas. 

08/08/12 Data prevista para a divulgação do resultado provisório das Provas Objetivas. 

09 e 10/08/12 
Período previsto para interposição de recursos referentes à divulgação dos gabaritos e do resultado provisório 
das Provas Objetivas. 

22/08/12 Data prevista para divulgação do resultado final das Provas Objetivas. Homologação do resultado final. 

 
 
DAS DEMAIS INFORMAÇÕES 
As demais informações estão disponíveis no Edital do Concurso Público nº 01/2012 da Prefeitura Municipal de 
Caieiras, divulgado no endereço eletrônico www.nossorumo.org.br. 
 
 
Caieiras, 06 de junho de 2012. 
 
 
 

ROBERTO HAMAMOTO 
Prefeito Municipal 


