252 – São Paulo, 131 (70)
de Abertura 004/2019, Processo nº 15P-3480/2019 junto à UNICAMP, por não apresentar a documentação exigida, conforme
item VII-1 do edital de abertura.
DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAL
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, através da Divisão
de Gestão de Pessoal, torna pública a desistência de BRUNA
MICHELE SANTOS BORBA, inscrito (a) sob nº 431, aprovado em
147º lugar, no Processo Seletivo Temporário para a função de
TECNICO ENFERMAGEM/Técnico de enfermagem da Carreira
de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão do
Edital de Abertura 004/2019, Processo nº 15P-3480/2019 junto
à UNICAMP, tendo em vista sua desistência.
DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS
CONCURSO PÚBLICO UNICAMP Nº 66/2021
EDITAL Nº 004/2021 DE RERRATIFICAÇÃO
(REF.: EDITAL Nº 08/2021 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES)
A Diretoria Geral de Recursos Humanos da Universidade
Estadual de Campinas – UNICAMP torna pública a RERRATIFICAÇÃO do Edital de Abertura de Inscrições no Concurso Público
para a função de Médico/Médico Oncologista pela Carreira de
Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão - PAEPE,
no que segue:
Onde se lê:
9. Das provas
9.5. As provas escritas objetiva e dissertativa serão realizadas concomitantemente e o candidato terá 4 (quatro) horas
para realizá-las.
13. Da convocação e da admissão
13.2. O candidato deverá atender a todos os requisitos e
condições estabelecidos nos itens 2.1.1. a 2.1.9. deste Edital,
entregando os respectivos comprovantes das condições ali
estabelecidas, conforme relação a ser enviada ao candidato
quando da convocação.
13.3. Para comprovação do item 2.1.9. deste Edital, o
candidato deverá realizar avaliação médica oficial para fins de
admissão, em dia, horário e local a serem informados pelo DPME
através de publicação no Diário Oficial do Estado – DOE.
Leia-se:
9. Das provas
9.5. As provas escritas objetiva e dissertativa serão realizadas concomitantemente e o candidato terá 4 (quatro) horas 30
(trinta) minutos para realizá-las.
13. Da convocação e da admissão
13.2. O candidato deverá atender a todos os requisitos e
condições estabelecidos nos itens 2.1.1. a 2.1.10. deste Edital,
entregando os respectivos comprovantes das condições ali estabelecidas, conforme relação a ser enviada ao candidato quando
da convocação.
13.3. Para comprovação do item 2.1.10. deste Edital, o
candidato deverá realizar avaliação médica oficial para fins de
admissão, em dia, horário e local a serem informados pelo DPME
através de publicação no Diário Oficial do Estado – DOE.
Ficam ratificadas as demais disposições contidas no Edital
nº 008/2021 – Concurso Público UNICAMP nº 066/2021, publicado no Diário Oficial do Estado em 08 de abril de 2021.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido
o presente Edital.
DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS
CONCURSO PÚBLICO UNICAMP Nº 67/2021
EDITAL Nº 005/2021 DE RERRATIFICAÇÃO
(REF.: EDITAL Nº 09/2021 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES)
A Diretoria Geral de Recursos Humanos da Universidade
Estadual de Campinas – UNICAMP torna pública a RERRATIFICAÇÃO do Edital de Abertura de Inscrições no Concurso Público
para a função de Psicólogo/Psicólogo Educacional pela Carreira
de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão PAEPE, no que segue:
Onde se lê:
9. Das provas
9.5. As provas escritas objetiva e dissertativa serão realizadas concomitantemente e o candidato terá 4 (quatro) horas
para realizá-las.
Leia-se:
9. Das provas
9.5. As provas escritas objetiva e dissertativa serão realizadas concomitantemente e o candidato terá 4 (quatro) horas e 30
(trinta) minutos para realizá-las.
Ficam ratificadas as demais disposições contidas no Edital
nº 008/2021 – Concurso Público UNICAMP nº 067/2021, publicado no Diário Oficial do Estado em 08 de abril de 2021.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido
o presente Edital.
DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS
CONCURSO PÚBLICO UNICAMP Nº 65/2021
EDITAL Nº 003/2021 DE RERRATIFICAÇÃO
(REF.: EDITAL Nº 07/2021 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES)
A Diretoria Geral de Recursos Humanos da Universidade
Estadual de Campinas – UNICAMP torna pública a RERRATIFICAÇÃO do Edital de Abertura de Inscrições no Concurso Público
para a função de Médico/Médico Neurologista pela Carreira de
Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão - PAEPE,
no que segue:
Onde se lê:
9. Das provas
9.5. As provas escritas objetiva e dissertativa serão realizadas concomitantemente e o candidato terá 4 (quatro) horas
para realizá-las.
Leia-se:
9.5. As provas escritas objetiva e dissertativa serão realizadas concomitantemente e o candidato terá 4 (quatro) horas e 30
(trinta) minutos para realizá-las.
Ficam ratificadas as demais disposições contidas no Edital
nº 007/2021 – Concurso Público UNICAMP nº 065/2021, publicado no Diário Oficial do Estado em 08 de abril de 2021.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido
o presente Edital.

SECRETARIA GERAL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE BIOLOGIA
EDITAL
A Universidade Estadual de Campinas torna pública a
abertura de inscrições para o concurso de provas e títulos para
obtenção do Título de Livre Docente na área de Anatomia Vegetal, na(s) disciplina(s) BT385 - Morfologia e Anatomia de Angiospermas, do Departamento de Biologia Vegetal, do(a) Instituto de
Biologia, da Universidade Estadual de Campinas.
I – DAS INSCRIÇÕES
1. - As inscrições deverão ser feitas exclusivamente por
meio do link https://www.sis.cgu.unicamp.br/solicita/concurso/
no período de 30 dias a contar do primeiro dia útil subsequente
ao da publicação deste edital no Diário Oficial do Estado (DOE),
até às 23 horas e 59 minutos do último dia do prazo de inscrição.
1.1 - Poderão se inscrever ao concurso graduados em Curso
Superior, portadores do título de Doutor, conferido pelo menos
três (3) anos antes da data da inscrição.
1.2. No momento da inscrição deverá ser apresentado, por
meio do sistema de inscrição:
a. Título de Doutor;
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b. - documento de identificação (cédula de identidade,
título de eleitor, identidade expedida por conselho regional de
fiscalização profissional, carteira de trabalho, passaporte ou
identidade funcional expedida por órgão público)
c. - exemplar da tese ou do conjunto da produção científica,
artística ou humanística do candidato após o seu doutoramento;
d. - exemplar do memorial contendo a formação científica,
artística, didática e profissional do candidato, e, principalmente,
suas atividades relacionadas com a disciplina ou conjunto de
disciplinas em concurso, a saber:
d.1. títulos universitários: relação nominal de títulos universitários, relacionados com a disciplina ou conjunto de disciplinas
em concurso, bem como dos diplomas ou outras dignidades
universitárias e acadêmicas;
d.2. - currículo lattes;
d.3. - narrativa comentada da trajetória acadêmica e profissional, destacando os principais fatos da carreira;
d.4. - relação dos trabalhos publicados com os respectivos
resumos, no caso de não constarem os DOI no currículo lattes.
1.3 - O sistema emitirá um protocolo de recebimento após
o encerramento da inscrição do candidato.
1.4 - Os servidores da UNICAMP ficam desobrigados de
apresentar documentos pessoais que já constem nos sistemas
da Universidade.
1.5 - A banca do concurso poderá solicitar ao candidato
informações sobre o memorial descritivo ou solicitar documentação comprobatória.
1.6. - O Memorial poderá ser aditado, instruído ou completado até a data fixada para o encerramento do prazo para
inscrições.
1.7. - Recebidas as inscrições e satisfeitas as condições do
edital, as inscrições, com toda a documentação, serão direcionadas à Unidade para emissão de parecer acerca do aceite das
inscrições. A Comissão designada terá 15 dias para emitir o
parecer sobre as inscrições.
1.7.1. O parecer que analisa as inscrições será submetido à
Congregação da Unidade, que constituirá Comissão Julgadora.
Os candidatos serão notificados por Edital, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a respeito da composição da
Comissão Julgadora e da fixação do calendário de provas, que
será publicado no DOE após a aprovação das inscrições pela
Congregação da Unidade.
1.8. - Indeferido o pedido de inscrição, caberá pedido de
reconsideração à Congregação da Unidade, até 48 horas após a
publicação do indeferimento.
1.9. - Mantendo-se o indeferimento pela Congregação da
Unidade, caberá recurso à Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão do Conselho Universitário, até 48 horas após a publicação
do indeferimento do pedido de reconsideração.
II - DA COMISSÃO JULGADORA DO CONCURSO
2. A Comissão Julgadora do concurso será constituída de
5 (cinco) membros aprovados pela Congregação da Unidade,
entre especialistas de renome na disciplina ou conjunto de
disciplinas em concurso, 2 (dois) dos quais pertencerão ao
corpo docente da Universidade, escolhidos entre professores
de nível MS-6 ou MS-5, em exercício na Universidade, e os 3
(três) restantes escolhidos entre professores dessas categorias
ou de categorias equivalentes pertencentes a estabelecimentos
de ensino superior oficial ou profissionais de reconhecida competência na disciplina ou conjunto de disciplinas em concurso,
pertencentes a instituições técnicas, científicas ou culturais do
País ou do exterior.
2.1. A Comissão será presidida pelo Professor da Universidade de maior categoria ou, quando de igual categoria, pelo
mais antigo no cargo ou função.
III - DAS PROVAS
3. - O presente concurso constará das seguintes provas:
I. - Prova de Títulos; (Peso 1)
II. - Prova de Arguição da tese ou do conjunto da produção
científica, artística ou humanística do candidato após o seu
doutoramento;(Peso 1)
III. - Prova Didática; (Peso 1)
3.1. A Prova de Títulos consistirá na avaliação pela Comissão Julgadora, com base no memorial apresentado, dos títulos
do candidato, emitindo parecer circunstanciado em que se realce
sua criatividade na ciência, nas artes ou humanidades e suas
competências como professor e orientador de trabalhos.
3.1.1. - No julgamento de títulos será considerado cada um
dos itens abaixo, por ordem decrescente de valor:
a. - Atividades acadêmicas e profissionais do candidato
relacionadas com a área do concurso;
b. - Títulos universitários;
c. - Diplomas de outras dignidades universitárias e acadêmicas e
d. - Outras contribuições.
3.2. - A tese a ser defendida pelo candidato deverá basear-se em trabalho de pesquisa original. No caso de o candidato
optar pela apresentação do conjunto de sua produção científica,
artística ou humanística, realizada após o doutoramento, este
conjunto de trabalhos será organizado de modo a demonstrar
a capacidade crítica do candidato, bem como a originalidade
de suas pesquisas.
3.2.1 - A Comissão Julgadora procederá à arguição do candidato em relação à tese ou o conjunto da produção científica,
artística ou humanística do candidato após o seu doutoramento.
3.3. Na prova didática o candidato fará uma exposição
sobre tema de sua livre escolha, dentre aqueles constantes do
programa da disciplina ou conjunto de disciplinas ministradas
na Universidade, publicado no edital, devendo revelar cultura
aprofundada no assunto.
3.3.1 Compete à Comissão decidir se o tema escolhido pelo
candidato é pertinente ao programa.
3.3.2. A prova didática terá a duração de 50 a 60 minutos
e nela o candidato desenvolverá o assunto escolhido, vedada
a leitura do texto da aula, mas facultando-se o emprego de
recursos pedagógicos de sua escolha.
3.4 Caso o concurso seja realizado de forma remota, todos
os atos públicos serão gravados com uso de tecnologia disponível nas unidades e arquivadas junto à Direção da unidade por
no mínimo 6 (seis) meses após a homologação dos resultados
pela CEPE.
3.4.1. A gravação de que trata o ‘caput’ poderá ser disponibilizada na íntegra ou em partes, mediante solicitação formal
protocolizada junto à Direção da unidade responsável pelo
concurso e assinatura de termo de responsabilidade pela guarda
das informações e proibição de divulgação do todo ou de partes
de seu conteúdo.
3.4.2. As etapas do concurso que ocorrerem de forma remota serão suspensas caso ocorra problema técnico que impeça
a participação adequada de algum examinador ou candidato.
3.4.3. Ocorrendo um problema técnico durante a realização
de uma etapa, esta deverá ser retomada a partir do estágio em
que ocorreu o referido problema.
3.4.4. As razões da interrupção deverão estar registradas
em ata, bem como a decisão da Comissão quanto às condições
e prazo de retomada, incluindo a necessidade de se postergar o
calendário inicialmente divulgado.
IV - DO JULGAMENTO DAS PROVAS
4. - Cada examinador atribuirá notas de 0 (zero) a 10 (dez)
a cada uma das provas.

4.1. - A nota final de cada examinador será a média das
notas por ele atribuídas às provas.
4.2. - Os candidatos que alcançarem, de 3 (três) ou mais
examinadores, a média mínima 7,0 (sete), serão julgados habilitados à Livre-Docência.
4.3. Os membros da Comissão Julgadora emitirão o julgamento no mesmo dia da realização de cada prova mencionada
no item III deste edital.
4.4. A Comissão Julgadora, terminadas as provas, emitirá
um parecer circunstanciado, único e conclusivo, sobre o resultado do concurso que será submetido à aprovação da Congregação da Unidade.
4.5. Caso o concurso seja realizado de forma remota, o
parecer emitido pela Comissão Julgadora poderá ser assinado de
forma eletrônica (e-mail) ou mediante assinatura digital, devendo todos os documentos pertinentes ao concurso ser anexados
aos autos correspondentes.
4.6. O parecer da Comissão Julgadora só poderá ser
rejeitado pela Congregação, por erro formal de procedimento,
mediante o voto da maioria absoluta dos membros.
4.7. A ciência da tabela de notas e da ata pelos candidatos
será realizada de forma eletrônica, por meio de usuário e senha
gerada especificamente para essa finalidade.
4.8. Todas as ocorrências observadas durante o concurso
deverão ser registradas em ata elaborada pela Comissão
Julgadora.
4.9. O resultado final do concurso para Livre-Docente, devidamente aprovado pela Congregação do(a) Instituto de Biologia,
será submetido à homologação da Câmara de Ensino, Pesquisa e
Extensão, com posterior publicação no D.O.E.
V - DO RECURSO
5. Do julgamento do concurso caberá recurso, exclusivamente de nulidade, à Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão.
VI – DA LEGISLAÇÃO
6. O presente concurso obedecerá às disposições contidas na Deliberação CONSU-A-60/2020 e Deliberação CONSU-A-013/2014 que estabelece o perfil de Professor Associado I
(MS5.1) do(a) Instituto de Biologia.
Anexo I - Programa da(s) Disciplina(s)
BT385 - Morfologia e Anatomia de Angiospermas
1. Morfologia de raiz e caule
2. Morfologia de folha
3. Morfologia floral
4. Ciclo de vida das angiospermas
5. Morfologia de frutos e sementes
6. Célula vegetal – diversidade e parede celular
7. Células e tecidos: meristemas
8. Células e tecidos: revestimento
9. Células e tecidos: tecidos fundamentais e estruturas
secretoras
10. Células e tecidos: tecidos de condução
11. Anatomia da Raiz
12. Anatomia do Caule
13. Anatomia da Folha
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
COLÉGIO TÉCNICO DE CAMPINAS
EDITAL
Edital do Processo Sumário de Seleção, para admissão
temporária de docente, na Carreira de Professor do Magistério
Secundário Técnico - MST - do Colégio Técnico de Limeira, da
Universidade Estadual de Campinas, em jornada de 20 (vinte)
horas semanais, para o Departamento de Infraestrutura e Tecnologia, disciplinas de Desenvolvimento para Dispositivos Móveis,
Desenvolvimento de Aplicações Web III e Sistemas Operacionais
e Redes de Computadores.
I – DAS VAGAS
1. O número de vagas abertas neste Processo Seletivo é de
01 (uma) vaga, em que o candidato aprovado será contratado,
em caráter emergencial, por prazo não superior a 365 dias (trezentos e sessenta e cinco dias), no Regime Geral da Previdência,
nos termos do artigo 40, §13 da Constituição Federal, na jornada
de trabalho de 20 (vinte) horas semanais. A contratação se
dará na Carreira do Magistério Secundário Técnico (MST), com
enquadramento na categoria e nível inicial da carreira – MST-II-C, de acordo com o disposto no artigo 4º da Deliberação CAD
A-003/2018 de 05/06/2018.
2. Os resultados do presente processo poderão ser utilizados para preenchimento de eventual vaga na área deste Edital,
que surgir durante seu prazo de validade.
3. A vaga se refere às disciplinas de Desenvolvimento para
Dispositivos Móveis, Desenvolvimento de Aplicações Web III e
Sistemas Operacionais e Redes de Computadores, do Departamento de Infraestrutura e Tecnologia.
4. As ementas das disciplinas a que se referem este processo
está relacionada no Anexo 1 deste Edital.
II – DO PERFIL DESEJADO DOS CANDIDATOS
5. O candidato deverá comprovar obrigatoriamente, através
dos documentos de inscrição, ser portador de graduação superior na área de Informática.
5.I. Títulos adicionais de pós-graduação poderão ser apresentados, pois serão objeto de avaliação na prova de títulos,
mas não eximem o candidato de apresentar a comprovação da
titulação acima solicitada.
6. O candidato deverá aceitar, no ato da inscrição, o termo
de conhecimento das regras do processo seletivo sumário e das
exigências da carga horária de trabalho, inerentes à vaga.
7. O candidato deverá ter disponibilidade para assumir
as atividades nos períodos manhã e tarde e noite, de segunda
a sexta-feira, e no período diurno aos sábados, no horário já
definido no Anexo 3.
III – DA COMISSÃO JULGADORA
8. A Comissão Julgadora será constituída de 3 (três) membros indicados pelo Diretor Geral do Colégio Técnico de Limeira
da UNICAMP.
IV – DAS INSCRIÇÕES
9. A inscrição deverá ser feita pelo próprio interessado através do link https://www.sis.cgu.unicamp.br/solicita/concurso/formulario/49, a partir das 00h00 do dia 15/04/2021 (quinta-feira)
até as 23h59 do dia 22/04/2021 (quinta-feira).
9.1. Ao efetivar sua inscrição o candidato manifesta sua
ciência quanto ao conhecimento e a aceitação das regras da
seleção, das exigências específicas relativas à carga horária de
trabalho e das normas internas de contratação.
10. Não serão admitidas inscrições enviadas via postal, via
fac-símile ou correio eletrônico, nem inscrições condicionais ou
apresentadas fora do prazo estabelecido, apenas as enviadas
conforme informações constantes no item 9.
11. Para inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente,
inserir os documentos abaixo relacionados (frente e verso), em
campo específico no formulário de inscrição:
11.1 A documentação, digitalizada em arquivo no formato
PDF deverá ter, no máximo, 10 MB.
I - prova de que é portador da titulação exigida no item
5 deste Edital, através de diploma, com indicação do registro
(frente e verso);
II - prova de experiência profissional e/ou docente na área
deste Edital, se houver;
III - cópias dos documentos de identificação pessoal com
foto;
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IV - Curriculum Vitae et studiorum atualizado, relacionando
formação e titulação acadêmicas, produção técnico-científica,
participação em eventos técnico-científicos na área de atuação,
trabalhos e artigos publicados e experiência profissional docente
e não docente;
V - cópias de todos os documentos comprobatórios da
titulação acadêmica e da experiência profissional docente e/ou
não docente na área a que concorre;
12. O candidato poderá aditar, instruir ou completar seus
documentos até a data fixada para o encerramento das inscrições, desde que ela esteja como rascunho, após confirmada a
inscrição não poderá ser modificada.
13. A inscrição no Processo Seletivo somente será efetivada
se o candidato apresentar, até a data fixada para o encerramento das inscrições, todos os documentos previstos neste Edital.
14. Recebida a documentação, a Comissão Julgadora analisará as inscrições apresentadas, para deferir as que atenderem
às exigências do Edital.
15. Os candidatos cujas inscrições tenham sido deferidas
serão notificados por publicação no site do COTIL (www.cotil.
unicamp.br), no prazo de até 3 (três) dias úteis do término das
inscrições.
V – DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
16. O Processo Seletivo Sumário constará de Prova Escrita,
Prova de Títulos (análise curricular), Prova Didática e Prova de
Arguição, todas de caráter classificatório.
1ª Fase:
I – Prova Escrita: resposta para perguntas objetivas sobre
assuntos de ordem geral e doutrinária, relativas ao conteúdo
proposto da disciplina deste Processo Seletivo, não haverá
consulta a livros e outros documentos e terá duração de 02
(duas) horas.
a) A Prova Escrita será corrigida pelos membros da Comissão Julgadora, sendo que cada corretor atribuirá ao candidato
uma nota de 0 (zero) a 10 (dez).
b) A pontuação de cada candidato na Prova Escrita será
calculada pela média aritmética simples das notas individuais
atribuídas pelos corretores.
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
para a fase seguinte.
d) As pontuações da Prova Escrita serão computadas ao
final deste Processo Seletivo, para fins de classificação.
2ª Fase:
II – Prova de Títulos (análise curricular): análise do Curriculum Vitae, considerando-se titulação do candidato, conhecimento exigido pela vaga, experiência docente e profissional.
3ª Fase:
III – Prova Didática, na qual o candidato desenvolverá um
tema a ser sorteado (Anexo 2), com duração máxima de até 30
(trinta) minutos, sendo vedada a simples leitura do texto da
aula, mas facultando-se, com prévia aprovação da Comissão
Julgadora, o emprego de roteiros, apontamentos, tabelas, gráficos, dispositivos ou outros recursos pedagógicos utilizáveis
na exposição. Além do conteúdo e prática pedagógica, serão
considerados na avaliação aspectos relativos à organização e
qualidade da aula apresentada.
a) Os temas propostos para a Prova Didática estão relacionados no Anexo 2, sendo que um único tema será sorteado para
a Prova Didática de todos os candidatos.
IV – Prova de Arguição, para avaliação de suas práticas
pedagógicas, conhecimentos sobre o conteúdo da disciplina a
que se refere este Processo Seletivo, currículo e a experiência
profissional na área a que concorre, com duração máxima de
até 30 (trinta) minutos.
17. As Provas Didática e de Arguição do presente Processo
Seletivo serão realizadas em sequência para cada candidato,
e em sessão pública. É vedado ao candidato assistir às provas
dos demais.
18. A ponderação dos critérios de seleção será feita da
seguinte forma:
I – Prova Escrita: peso 2 (dois);
II – Prova de Títulos: peso 2 (dois);
III – Prova Didática: peso 4 (quatro).
IV – Prova de Arguição: peso 2 (dois);
VI – DO PROCESSO DE SELEÇÃO
19. O Processo de Seleção ocorrerá nas dependências do
Colégio Técnico de Limeira, no período correspondente às datas
das provas previamente divulgadas no site do COTIL (www.cotil.
unicamp.br).
20. A data da Prova Escrita será divulgada no prazo de até
3 (três) dias úteis do término das inscrições no site do COTIL.
21. A divulgação das notas da Prova Escrita, e a convocação para a realização da 3ª Fase do processo seletivo serão
divulgados no site do COTIL (www.cotil.unicamp.br) no prazo
de até 3 (três) dias úteis a contar do término da realização da
Prova Escrita.
22. O sorteio do tema e horários para a Prova Didática
será feito em sessão pública, nas dependências do Colégio
Técnico de Limeira, em local a ser divulgado, garantindo-se
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da realização
da referida prova;
b) O registro do sorteio do tema e horários dos candidatos
para a Prova Didática será divulgado no site do COTIL (www.
cotil.unicamp.br) logo após a sua realização;
c) Em função do número de candidatos, mais de um dia
poderá ser necessário para a realização das Provas Didáticas
e de Arguição;
d) A presença do candidato no sorteio do tema para a prova
didática não é obrigatória.
23. As provas didáticas e de arguição serão realizadas no
local, na(s) data(s) e horário(s) determinado(s) no sorteio previsto no item anterior.
24. Os candidatos receberão notas de 0 (zero) a 10 (dez) nas
provas Escrita, de Títulos, Didática e de Arguição.
25. A nota final que cada candidato receberá de cada
examinador será a média ponderada das pontuações atribuídas
por este ao candidato em cada prova, com os pesos definidos
no item 18.
26. A média final de cada candidato será a média aritmética
simples das notas finais de cada examinador.
27. As médias finais serão calculadas até a casa dos centésimos, desprezando-se o algarismo de ordem centesimal se
inferior a cinco, e aumentando-se o algarismo da casa decimal
para o subsequente, se o algarismo da ordem centesimal for
igual ou superior a cinco.
28. A Comissão Julgadora, em sessão reservada, depois
de divulgadas as notas em sessão pública e apurados os resultados, emitirá parecer circunstanciado sobre os resultados do
processo seletivo, justificando-os. Dele deverão constar tabelas
e/ou textos contendo as notas, as médias e a classificação dos
candidatos.
29. Serão considerados habilitados para admissão em
caráter temporário os candidatos que obtiverem média final
mínima 7 (sete).
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