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Processo Seletivo Sumário – Edital CTC – 001/2021 –Licenciatura em Letras -  Língua Inglesa 

Departamento de Humanidades 

Referente ao deferimento de Inscrições e Calendário de Atividades 

a) Lista dos candidatos com inscrições DEFERIDAS, por atenderem às condições do Edital CTC – 

001/2021: 

1. Alessandro Felipe Silva Nascimento 

2. Alexandre Trigo Veiga 

3. Ana Cristina Moraes de Azevedo Sodré 

4. Carolina Molinar Bellocchio 

5. Clara Maria Abrão 

6. Damião Rocha Pinto 

7. Isabela Tomé Oliveira Castro 

8. Renan Gaudencio Vale 

9. Reviu Barros 

10. Rita Elaine Gaspar 

11. Vaneilde Alves Nogueira 

12. Victor Schlude Ribeiro 

Os candidatos acima participarão da prova escrita. 

b) Lista dos candidatos com inscrições INDEFERIDAS, por não atenderem às condições do Edital CTC – 

001/2021: 

1.  Juliana da Fonseca Não atendeu ao item 5. do Edital. 

2.  Katia Helena Beray Gonçalves Não atendeu ao item 12. VI. do Edital. 

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

Seleção. 

 

c) Prova Escrita:  

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Os enunciados da prova escrita serão em língua inglesa, e as respostas 

deverão ser no mesmo idioma. Respostas em língua portuguesa  serão anuladas 

Data: 29/05/2021 – sábado 

Horário: das 8h00 às 11h00 

Local: SALA 15 DO COLÉGIO TÉCNICO DE CAMPINAS 

Endereço: Rua Jorge de Figueiredo Correa, 735 – Pq Taquaral – Campinas/SP. 
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d) Resultado da Prova Escrita: 

Data: 31/05/2021 – segunda-feira, no site http://cotuca.unicamp.br/editais/ 

 

e) Abertura dos envelopes, apuração e divulgação das notas (a presença dos candidatos não é 

obrigatória). Em seguida a classificação final será divulgada no site http://cotuca.unicamp.br/editais/ 

Data: 01/06/2021 – terça-feira  

Horário: ás 14h 

Local: EM UMA DAS SALAS DO COLÉGIO TÉCNICO DE CAMPINAS – Orientação na Portaria situada na  

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 735 – Pq Taquaral – Campinas/SP. 

 

IMPORTANTE - ORIENTAÇÕES E PROTOCOLOS (COVID-19):  

Considerando o atual momento, encaminho protocolos a serem atendidos durante a realização Processo 
Sumário de Seleção para docente do Departamento de Humanidades (Edital 001/2021) : 
 
No dia da prova escrita, a realizar-se em 29/05/2021 
O acesso dos candidatos será realizado pela portaria da Rua Jorge de Figueiredo Corrêa, 735 - Pq Taquaral, e 

o candidato não poderá entrar no colégio após as 8h00. 
 

Orientações Gerais para os ambientes internos e sala de aula: 

• É obrigatório o uso de máscara (utilizada da maneira correta, ou seja, com o nariz e a boca 
cobertos) ao entrar e durante toda a permanência no Colégio.   

• Será realizada a medição da temperatura corpórea no momento de acesso ao 
Colégio (candidatos com temperatura acima de 37,5º farão a prova em local separado). 

• Os candidatos, membros da banca e apoio devem permanecer de máscara durante todo o 
período que estiverem dentro da sala de aula.   

• Respeitar as demarcações realizadas e utilizar somente as cadeiras disponíveis na sala. 
• Traga sua garrafa de água. 
• Traga mais de uma caneta, nenhum material poderá ser emprestado aos candidatos. 
• Manter as janelas e portas abertas.   
• Mantenha sempre, no mínimo, 1,50 metro de distância das outras pessoas.  
• É obrigatório o uso de máscara durante todo o tempo de uso do banheiro. 
• Lavar as mãos com água e sabão. 
• Usar lixeiras para descarte de material 
• Não será permitida a entrada de acompanhantes, salvo em casos excepcionais (ex.: lactantes). 

 

No dia da abertura envelopes, apuração e divulgação das notas, a realizar-se em 01/06/2021 (a 

presença dos candidatos não é obrigatória) 

Orientações Gerais para os ambientes internos e sala de aula: 
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• É obrigatório o uso de máscara (utilizada da maneira correta, ou seja, com o nariz e a boca 
cobertos) ao entrar e durante toda a permanência no Colégio.   

• Será realizada a medição da temperatura corpórea no momento de acesso ao 
Colégio (candidatos com temperatura acima de 37,5º não terão acesso ás dependências do 
colégio) 

• Os candidatos, membros da banca e apoio devem permanecer de máscara durante todo o 
período que estiverem dentro da sala de aula.   

• Respeitar as demarcações realizadas e utilizar somente as cadeiras disponíveis na sala. 
• Traga sua garrafa de água. 
• Manter as janelas e portas abertas.   
• Mantenha sempre, no mínimo, 1,50 metro de distância das outras pessoas.  
• É obrigatório o uso de máscara durante todo o tempo de uso do banheiro. 
• Lavar as mãos com água e sabão. 
• Usar lixeiras para descarte de material.  
• Não será permitida a entrada de acompanhantes, salvo em casos excepcionais (ex.: lactantes). 

             Campinas, 24 de maio de 2021.  

Atenciosamente, 

 

_______________________________________________________ 

Comissão Julgadora 


