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

003/2023: 

1. Eliézer Zarpelão 
2. Guilherme de Oliveira Macedo 
3. José Gilberto Biondo Júnior 

Os candidatos acima participarão da prova escrita. 

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

003/2023: 
  

Donizete Mariano Terra 

Não atendeu ao item 5 – Não comprovou graduação 
ou matrícula em curso superior focado na área das 
Tecnologias de Informação e Comunicação 
(apresentou diploma de curso de Administração, com 
Habilitação em Análise de Sistemas. Administração faz 
parte de outra área do conhecimento, e as disciplinas 
cursadas não atendem ao esperado). 

Paula Jeniffer dos Campos 

Não atendeu ao item 5 – candidato não apresentou 
certificado de graduação. 
Não atendeu ao item 12. VI do Edital - Não anexou 
proposta de plano de trabalho 

Os(as) candidato(as) acima NÃO participarão do processo. 

 
c) Prova Escrita 

Data: 21/03/2023, terça-feira.  
Horário: das 13h30 às 15h30.  
Local: Colégio Técnico de Campinas – Laboratório Lasi.  
 

d) 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. 
 

e)  Sorteio do tema e horários para a Prova Didática dos candidatos que compareceram na Prova 
Escrita:  
Data: 21/03/2023, terça-feira.  
Horário: às 15h40.  
Local: RH/COTUCA (a presença dos candidatos não é obrigatória).  
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Após o sorteio, o resultado será divulgado na página inicial do colégio 
(https://cotuca.unicamp.br/cotuca/) e no link: https://cotuca.unicamp.br/editais/ 
 

f) Prova Didática  
Data: a partir de 24/03/2023, sexta-feira, às 13h30, conforme o definido no sorteio supracitado.  
Local: COTUCA –  sala 5 (antes de se dirigir à sala, procurar o RH) 
 
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.  
 

g)  Abertura dos envelopes, apuração e divulgação das notas - Ao fim da última prova de arguição. (A 
presença dos candidatos não é obrigatória).  
 
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 
13h30.  
 
Orientações Gerais para os ambientes internos e sala de aula:  
 
1. Uso obrigatório de máscaras cirúrgicas ou do tipo PFF2 para sintomáticos respiratórios 
(utilizada da maneira correta, ou seja, com o nariz e a boca cobertos) ao entrar e durante toda a 
permanência no Colégio.  
3. Traga sua garrafa de água.  
4. Traga mais de uma caneta, nenhum material poderá ser emprestado aos candidatos.  
7. Usar lixeiras para descarte de material  
8. Não será permitida a entrada de acompanhantes, salvo em casos excepcionais (ex.: lactantes). 
 
OBS. No dia das provas didáticas cada candidato deverá se apresentar em seu respectivo horário, 
conforme definido em sorteio, podendo chegar com pouca antecedência.  
 

Campinas, 17 de março de 2023.  
Atenciosamente,  
 
_________________________________________________  

Comissão Julgadora 


