
    

EDITAL DE RETIFICAÇÃO 
PROCESSO SELETIVO SUMÁRIO - TEMPORÁRIO - EDITAL Nº 002/2021 

Processo Seletivo Sumário de Docentes na Carreira MST, junto ao 
Depto de Humanidades, área de Educação Física 

COTUCA 
 

 
No Edital de Abertura do Processo Seletivo Sumário de docentes na Carreira de Professor 
do Magistério Secundário Técnico - MST, junto ao Depto de Humanidades, área de 
Educação Física, conforme Edital de Abertura nº 002/2021, publicado em D.O.E de 
12/05/2021, pág. 172-173. 

 

NO QUE SE REFERE AO ITEM “II - DO PERFIL DOS CANDIDATOS” ITEM 7. 
 

Onde se leu: 

[...] 7. O candidato deverá assinar, no ato da inscrição [...] 

 

Leia-se: 

[...] 7. O candidato deverá aceitar, no ato da inscrição [...] 

 

NO QUE SE REFERE AO ITEM “II – DAS INSCRIÇÕES” ITEM 12. 

 
Onde se leu: 

12. Para inscrição, o candidato deverá apresentar Requerimento de Inscrição dirigido à 
Diretoria Geral do COTUCA (modelo disponível na Seção “Concursos” do site do 
COTUCA), acompanhado de cópia simples (frente e verso) dos documentos abaixo 
relacionados e entregues no ato da inscrição: 

12.1.A documentação, digitalizada em arquivo no formato PDF deverá ter, no máximo, 
10 MB. 

 

VII- Requerimento de inscrição completamente preenchido e assinado, incluindo 
declaração do candidato sobre o conhecimento e a aceitação das regras da seleção, 
das exigências específicas relativas à carga horária de trabalho e das normas internas 
de contratação. 

 

Leia-se: 

12. Para inscrição, o candidato deverá inserir os documentos abaixo relacionados (frente e 
verso), em campo específico no formulário de inscrição: 

12.1. A documentação, digitalizada em arquivo no formato PDF, deverá ter, no 
máximo, 10 MB. Cópias ilegíveis não serão consideradas em nenhuma 
das etapas do processo;  

 

VII- Requerimento de inscrição dirigido ao Diretor, contendo nome, domicílio e profissão  
(gerado pelo sistema). 



NO QUE SE REFERE AO ITEM “II – DAS INSCRIÇÕES” ITEM 14. 

 

Onde se leu: 

14. O candidato poderá aditar, instruir ou completar seus documentos até a data fixada para 
o encerramento das inscrições. 

 

 
Leia-se: 

14. O candidato poderá aditar, instruir ou completar seus documentos até a data fixada para 
o encerramento das inscrições, desde que sua inscrição esteja registrada como rascunho. 
Após confirmada, a inscrição não poderá ser modificada. 
 
 
 
NO QUE SE REFERE AO ITEM “VI -DO PROCESSO DE SELEÇÃO ” ITEM 26 
 
Onde se leu: 

26. [...] cada prova, com os pesos definidos no item 33. 
 
Leia-se: 

26. [...]  cada prova, com os pesos definidos no item 20. 
 
 
 
 
Ficam as inscrições reabertas pelo período de 18/05/2021 (00h00) a 22/05/2021 (23h59). As 

inscrições serão realizadas pelo próprio interessado através do site 

https://www.sis.cgu.unicamp.br/solicita/concurso/formulario/58 

Para mais informações sobre as inscrições e demais dados do processo consultar o Edital 

002/2021, disponível em https://cotuca.unicamp.br/cotuca/editais/ 

 

 

 

Campinas, 15 de maio de 2021. 

 

 

Profa. Dra. Vanessa Petrilli Bavaresco 
Diretora Geral  

Colégio Técnico de Campinas 
UNICAMP 


