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Processo Seletivo Sumário – Edital CTC – 004/2022 - Departamento de Plásticos 

Referente ao deferimento de Inscrições e Calendário de Atividades 

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

004/2022: 

1. Alexandre Leite de Mello 

2. Célia Cristina Moretti Decarli 

3. Cléo Thomás Gabriel Vilela Menegaz Teixeira Pires 

4. Jorge Ferreira de Lima Junior 

5. Rafael Affonso Netto 

Os candidatos acima participarão da prova escrita. 

b) Prova Escrita: 

Data: 22/06/2022, quarta-feira. 

Horário: das 9h00 às 11h00.              

Local: Colégio Técnico de Campinas – Sala 13. 

c) Resultado da Prova Escrita: 

Não haverá divulgação do resultado da prova escrita, considerando o disposto no item 19.I, alínea c, que 

prevê: 

c. Caso mais de 5 (cinco) candidatos inscritos realizem a Prova Escrita, esta passará a ter, 

também, caráter eliminatório, sendo considerados aprovados nessa prova aqueles que nela 

obtiverem pontuação igual ou superior a 7 (sete), conforme definido no subitem anterior. Caso 

até 5 (cinco) candidatos inscritos realizem essa Prova, todos serão considerados aprovados na 

mesma, independentemente da pontuação nela obtida. 

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

Dia: 23/06/2022, quinta-feira.  

Horário: às 10h00. 

Local: COTUCA (a presença dos candidatos não é obrigatória).  

O resultado do sorteio será divulgado na página inicial do colégio (https://cotuca.unicamp.br/cotuca/) 

e no link: https://cotuca.unicamp.br/editais/ 

https://cotuca.unicamp.br/cotuca/
https://cotuca.unicamp.br/editais/
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e) Prova Didática 

Data: a partir de 25 de junho de 2022, sábado, às 9h00, conforme o definido no sorteio supracitado. 

Local: COTUCA – a definir 

O candidato terá até 20 minutos para apresentar a aula à banca examinadora.  Após a prova didática, 

será realizada a Prova de Arguição do candidato. 

Recursos: lousa de giz/quadro branco, projetor multimídia, notebook. 

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

obrigatória).  

Ao fim da última prova de arguição. Após, a classificação final será divulgada na página inicial do colégio 

(https://cotuca.unicamp.br/cotuca/) e no link: https://cotuca.unicamp.br/editais/ 

IMPORTANTE - ORIENTAÇÕES E PROTOCOLOS (COVID-19): 

Considerando o atual momento, abaixo seguem protocolos a serem atendidos durante a realização 
Processo Seletivo Sumário: 
  
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, 20 de junho de 2022.  

Atenciosamente, 

 

_________________________________________________ 

Comissão Julgadora 
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