UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA

Edital do Processo Sumário de Seleção – 13P-9878/2021, para admissão temporária de
docente, na Carreira de Professor do Magistério Secundário Técnico - MST - do Colégio
Técnico de Limeira, da Universidade Estadual de Campinas, em jornada de 20 (vinte) horas
semanais, para o Departamento de Infraestrutura e Tecnologia, disciplinas de
Desenvolvimento para Dispositivos Móveis, Desenvolvimento de Aplicações Web III e
Sistemas Operacionais e Redes de Computadores.
- Lista dos candidatos com inscrições DEFERIDAS, por atenderem às condições do Edital do
Processo 13P-9878/2021:
Inscrição

552
499
504
501
587

Candidato(a)

Leonardo Henrique Batista
Luiz Rodolfo Barreto da Silva
Matheus Pessote Verdi
Rafael Sanches Rocha
Wagner José da Silva

Os candidatos acima participarão da prova escrita.

- Lista dos candidatos com inscrições INDEFERIDAS, por NÃO atenderem às condições do
Edital do Processo 13P-9878/2021:
Inscrição

589
528
574

Candidato(a)
Carlos Roberto Soares Cardoso
Não atendeu ao item 11-I do Edital.
João Carlos Eduardo Guassi
Não atendeu ao item 11-I do Edital.
Sidnei Bertolo
Não atendeu ao item 11-I do Edital.

Os candidatos acima não participarão da prova escrita e das demais fases deste Processo
Sumário de Seleção.

Convocação para a Prova Escrita
A prova será realizada no dia 07/05/2021 (sexta-feira), às 9h, na Sala de Desenho Técnico I Prof.
Álvares Gracioli, do Prédio de Mecânica do COTIL e terá duração de 2h. Os candidatos habilitados
deverão comparecer ao local da prova com antecedência de 15 minutos, munidos de documento de
identificação com foto e caneta azul ou preta. Não será permitida consulta a qualquer tipo de
material e atrasos não serão tolerados.
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA

ATENÇÃO:
Protocolos de Segurança – COVID 19, conforme Resoluções GR-108/2020 e 109/2020 da
UNICAMP:
I – É obrigatório o uso de máscaras em todas as instalações abertas ou fechadas da Universidade,
dos cuidados sanitários e regras de higiene pessoal e, etiqueta respiratória, definidos nos protocolos
pela Universidade https://www.unicamp.br/unicamp/cartilha-covid-19;
II - Os candidatos e a banca examinadora deverão trazer seus materiais individuais (lápis, caneta,
álcool em gel e água), sendo vetado o consumo alimentos em todos os locais da Universidade;
III - Não serão fornecidas máscaras de proteção ao candidato e a banca examinadora, o qual deverá
dispor da quantidade suficiente para sua reposição, bem como embalagem plástica para seu
descarte e manutenção, uma vez que é recomendada a sua troca na entrada do prédio e a cada 2
horas de uso;
IV – O ingresso e a permanência nas dependências do local de realização das provas estão restritos
aos candidatos e a banca examinadora, convocados, a fim de se evitar aglomerações.
Divulgação do resultado da Prova Escrita: dia 10/05/2021 (segunda-feira), a partir das 16h no site do
COTIL: https://www.cotil.unicamp.br/portal/concursos/

A Comissão
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