
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
COLÉGIO TÉCNICO DE CAMPINAS – COTUCA 

Processo Sumário de Seleção – Edital CTC – 001/2022 – Educação Física 

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 – 001/2022: 

1. Bruno Henrique Pignata 

2. Douglas Vinicius Carvalho Brasil 

3. Felipe Soligo Barbosa 

4. Flavia Silva Novaes 

5. Gilson Santos Rodrigues 

6. João Torniziello Rodrigues 

7. José Fernando de Oliveira 

8. Maressa Carvalho Vieira 

9. Pedro de Oliveira Milagres 

10. Rafael Moreno Castellani 

11. Raphael Cardoso de Lima Ferrari 

12. Rodrigo Foster Silva 

13. Rodrigo Souza da Silva 

14. Wagner Silvestre de Oliveira Albiol Garcia 

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

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

001/2022: 

1.  Aline Milam Merki 
Indeferido (não atende ao item 12.I - candidata 

não apresentou documento oficial) 

2.  Claudio Aparecido de Oliveira Nascimento  
Indeferido (plano de trabalho apresentado não 

contempla o conteúdo solicitado no Edital) 

 

c) Prova Escrita: 

Data: 17/05/2022, terça-feira. 
Horário: ás 9h00 Tempo de prova será divulgado na segunda-feira, dia 09/05/2022) 
Local: Será divulgado na segunda-feira, dia 09/05/2022) (ocorrerá em uma das salas do COTUCA - Rua Culto a 
Ciência, nº 177 Bairro Botafogo) 
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d) Resultado da Prova Escrita: 

Data: 18/05/2022, quarta-feira, no site http://cotuca.unicamp.br/editais/ 
 

e) Sorteio dos horários para a Prova Didática dos candidatos aprovados na Prova Escrita: 

Dia: 19/05/2022, quinta-feira, às 14h00, no COTUCA (a presença dos candidatos não é obrigatória). O resultado 
do sorteio será divulgado no site http://cotuca.unicamp.br/editais/ 

 

f) Prova Didática e de Arguição 

Data: a partir de 23/05/2022, segunda-feira, às 8h30, conforme o definido no sorteio supracitado. 
Local: COTUCA  

O candidato terá até 20 minutos para apresentar a aula à banca examinadora e após ocorrerá a Prova de 
Arguição.   

 

g) Abertura dos envelopes, apuração e divulgação das notas: 

Após a última Prova Didática.  

*IMPORTANTE - ORIENTAÇÕES E PROTOCOLOS (COVID-19):*  

Considerando o atual momento, abaixo seguem protocolos a serem atendidos durante a realização Processo 
Sumário de Seleção para docente do Departamento de Processamento de Dados (Edital 006/2021): 

  
O acesso dos candidatos será realizado pela portaria da Rua Culto a Ciência, nº 177 Bairro Botafogo - CEP - 
13020-060 - Campinas -SP, e o candidato não poderá entrar no colégio após às 9h00. 

  
Orientações Gerais para os ambientes internos e sala de aula: 

1. 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.   

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

3. Traga sua garrafa de água. 
4. Traga mais de uma caneta, nenhum material poderá ser emprestado aos candidatos. 
5. É obrigatório o uso de máscara durante todo o tempo de uso do banheiro. 
6. Lavar as mãos com água e sabão. 
7. Usar lixeiras para descarte de material 
8. Não será permitida a entrada de acompanhantes, salvo em casos excepcionais (ex.: lactantes). 

           Campinas, 04 de maio de 2022.  

Atenciosamente, 

_______________________________________________________ 

Comissão Julgadora 
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