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com a numeração correspondente gerada automaticamente 
após o encaminhamento do formulário.

10)Pré-projeto para desenvolver Tese de Doutorado, ela-
borado de forma sucinta (máximo 5 páginas) contemplando: 
introdução/justificativa/objetivos, metodologia e referências 
bibliográficas; sugestão de nome do futuro Orientador;

11)Cópia do Histórico Escolar do Mestrado;
12)Cópia do diploma ou comprovante do título de Mestre 

reconhecido pelo MEC ou documento oficial com a data marca-
da para a defesa. Este documento poderá ser entregue até o dia 
da matrícula conforme estabelecido nos critérios de seleção. No 
caso da obtenção do título fora do país, ter o título reconhecido 
em órgãos competentes.

II – SELEÇÃO
II.1 – EXAME DE SELEÇÃO
-Para os candidatos inscritos ao ingresso no Curso de MES-

TRADO a seleção constará de:
1)Prova escrita, sobre aspectos fundamentais da Química, 

com duração de quatro horas.
-Para os candidatos inscritos no Curso de DOUTORADO a 

seleção constará de:
1)Prova escrita, sobre aspectos fundamentais da Química, 

de caráter classificatório (peso 2), com duração de quatro horas;
2)Análise do “Curriculum Vitae”, Histórico Escolar e Pré-

projeto (peso 1);
Obs.: os candidatos deverão optar por ter as questões da 

Prova Escrita em Português ou Inglês. As respostas das questões 
poderão ser feitas em Português, Inglês ou Espanhol.

II.2 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
- Para candidatos ao Curso de MESTRADO:
1)O candidato ao Curso de Mestrado deverá ter o aproveita-

mento mínimo em Prova Escrita sobre aspectos fundamentais da 
Química, de caráter eliminatório, definido pela metade da média 
das notas obtidas pelos candidatos, excetuando-se os ausentes.

2) É dado ao candidato com aproveitamento mínimo de 
5,0/10,0 na Prova Escrita sobre aspectos fundamentais da 
Química o direito de pleitear matrícula no Curso de Doutorado 
mediante preenchimento e encaminhamento do “Formulário de 
“Curriculum Vitae on-line” e a entrega de um Pré-Projeto formu-
lado nos moldes requeridos para o Curso de Doutorado à Comis-
são de Seleção no prazo máximo de 24 horas da divulgação 
do resultado do Mestrado. Compete à Comissão Examinadora 
pontuar o Curriculum Vitae e o Pré-Projeto.

-Para Candidatos ao Curso de DOUTORADO:
1)O candidato ao Curso de Doutorado deverá se submeter 

à Prova Escrita sobre aspectos fundamentais da Química. Na 
avaliação serão consideradas a nota da Prova Escrita, de caráter 
classificatório (peso 2) e a nota da análise do Curriculum Vitae 
(peso 1). A nota do Curriculum Vitae será normalizada pela 
maior nota.

2)Curriculum Vitae – Quesitos:
1. Produção Científica e Tecnológica; 2. Trabalhos ou Resu-

mos apresentados em Eventos Científicos; 3. Atividades Extra-
curriculares; 4. Experiência Profissional; 5. Histórico Escolar; 6. 
Prêmio; 7. Análise de Pré–Projeto; 8. Outros.

Obs: A Comissão de Seleção fará a conferência dos docu-
mentos do Curriculum Vitae e poderá realizar eventuais alte-
rações.

II.3 – DATA DO EXAME DE SELEÇÃO – DIVULGAÇÃO DO 
RESULTADO

O Exame de Seleção será realizado de acordo com o 
seguinte calendário:

-28/6/16 - Prova Escrita/correção das provas;
-29/6/16 – Divulgação do resultado da Prova de Mestrado 

disponibilizado no site/período da tarde;
-29/6/16 e 30/6/16 - Análise do Curriculum Vitae e do 

Pré-Projeto;
-30/6/16 - Divulgação do resultado do Doutorado disponibi-

lizado no site/período da tarde.
III – RECURSOS
III.1-Recursos serão aceitos até 5 dias úteis após a divulga-

ção dos respectivos resultados , protocolados na Seção Técnica 
de Comunicações do IQ.

III.2-Os recursos serão analisados pela Comissão de Seleção 
do Programa de Pós-graduação em Química, no prazo de 5 
dias úteis, contados a partir da data do protocolo da entrada 
da solicitação.

III.3- Após o julgamento do recurso, a decisão por escrito 
do Conselho do Programa de Pós-Graduação em Química será 
encaminhada ao interessado, para ciência.

IV – ORIENTAÇÕES GERAIS:
IV.1-A devolução dos documentos solicitados, aos candida-

tos não selecionados, será feita até 30 dias após a divulgação do 
resultado da seleção na Seção Técnica de Pós-Graduação. Após 
este período, os documentos não retirados serão descartados.

IV.2-A íntegra dos critérios de seleção para candidatos 
ao Curso de Mestrado/Doutorado, está disponível no endere-
ço: www.iq.unesp.br – pós-graduação – química – processo 
seletivo.

IV.3-Os casos omissos serão decididos pelo Conselho do 
Programa de Pós-Graduação em Química.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
"JULIO DE MESQUITA FILHO"
CAMPUS DE ARARAQUARA
INSTITUTO DE QUÍMICA
EDITAL Nº 1 – DTA -IQ/CAr – de 26/4/16.
Estarão abertas no período de 02/05/16 a 03/06/16 as ins-

crições aos Cursos de Mestrado e Doutorado/Doutorado Direto 
do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia

A inscrição será on-line e a documentação abaixo mencio-
nada deverá ser entregue pessoalmente, de 2ª a 6ª feira, das 
10h às 11h30min e das 16h às 17h30min ou via correio (SEDEX) 
na Seção Técnica de Pós-Graduação – STPG, do Instituto de 
Química, situada a Rua Prof. Francisco Degni, n° 55, Bairro 
Quitandinha – Araraquara/SP – 14.800-060. Não serão aceitas 
inscrições fora do prazo estabelecido, prevalecendo nas inscri-
ções via correio a data de postagem.

O exame será aplicado simultaneamente nas seguintes 
cidades: Araraquara/Brasil e Lima/Peru.

VAGAS:  - Mestrado: 17 vagas - Doutorado: 12 vagas
I - INSCRIÇÃO
- Documentos necessários para Inscrição:
- Para o Curso de Mestrado são necessários os documentos 

de 1 a 8.
- Para o Curso de Doutorado/Doutorado Direto são necessá-

rios os documentos de 1 a 10.
1)Formulário de Inscrição (somente on-line)
https://sistemas.unesp.br/posgraduacao/publico/inscricao.

principal.action?unidade=14&tipo=REGULAR
2)1 foto 3 x 4 (recente);
3)Cópia da Cédula de Identidade;
4)Cédula de opção de local de realização e idioma da 

prova escrita. Os horários das provas em cada cidade serão 
divulgados posteriormente no site http://www.iq.unesp.br/#!/
pos-graduacao/biotecnologia/processo-seletivo/.

5)Comprovante do pagamento de taxa de inscrição no 
valor de R$ 62,00 por meio de depósito identificado na conta 
do Instituto de Química – UNESP - Banco do Brasil – 001 – 
Agência: 6933-7 – conta corrente: 130.102-0 ou diretamente na 
Seção Técnica de Finanças do IQ, ou ainda por meio do envio de 
cheque nominal ao Instituto de Química;

6)Cópia do Diploma de Graduação (frente e verso) ou 
Atestado de Conclusão nas áreas de Ciências Exatas ou Bio-
lógicas em cursos recomendados pelo MEC, ou documento 
equivalente validado pelos órgãos competentes para candidatos 
estrangeiros;

08:00– Apresentação das candidatas na Diretoria da FOP 
para assinatura da lista de presença e início da prova Didática, 
em seguida prova de Arguição.

Após, sessão pública para divulgação dos resultados.
A Comissão Julgadora estará constituída pelos seguintes 

Professores Doutores: Titulares: Lourenço Correr Sobrinho, Paulo 
Henrique Ferreira Cária, Karina Gonzales Silvério Ruiz, Cláudio 
Costa e Guilherme Monteiro Tosoni. Suplentes: Enilson Antonio 
Sallum e Solange Aparecida Caldeira Monteiro.

Ficam pelo presente Edital, convocados os Membros da 
Comissão Julgadora e as candidatas inscritas: Deborah Queiroz 
de Freitas França e Priscila Galzo Marafon para comparecerem 
no dia 01/06/2016 às 08:00, na Diretoria da Faculdade de Odon-
tologia de Piracicaba. Os candidatos que não comparecerem 
serão considerados desistentes.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
EDITAL
Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de 

um cargo de Professor Doutor, na Parte Permanente do Quadro 
Docente, nível MS-3.1, em RTP, na área de Geologia, nas discipli-
nas GE 107 - Petrografia de Minérios e GE 901 - Prospecção, do 
Departamento de Geologia e Recursos Naturais, do Instituto de 
Geociências, da Universidade Estadual de Campinas. O concurso 
de que trata o presente edital será realizado no período de 06 a 
08 de junho de 2016, no Auditório do Instituto de Geociências, 
situado na Cidade Universitária "Zeferino Vaz", Barão Geraldo, 
Campinas, com o seguinte calendário fixado para a realização 
das provas:

Dia 06/06/2016 - segunda-feira
– 08:30 - Início dos trabalhos;
– 09:00 - Prova Escrita e, em seguida Correção da Prova 

Escrita e divulgação do resultado;
Dia 07/06/2016 - terça-feira
– 08:30 - Sorteio do Ponto para a Prova Didática; e
– 10:00 - Prova de Títulos;
Dia 08/06/2016 - quarta-feira
– 08:30 - Prova Didática e, em seguida Prova de Arguição.
Nota: Este Calendário prevê o comparecimento de todos os 

candidatos e, caso haja ausência ou eliminação de candidato na 
prova escrita, o mesmo será adequado ao número de presentes.

A Comissão Julgadora estará constituída pelos seguintes 
Professores Doutores: Titulares: Elson Paiva de Oliveira, Ticiano 
José Saraiva dos Santos, Job Jesus Batista, Sebastião Gomes 
de Carvalho e Otávio Augusto Boni Licht. Suplentes: Wanilson 
Luiz Silva, Wagner da Silva Amaral, Ricardo Perobelli Borba, 
Bernardino Ribeiro de Figueiredo, José Affonso Brod, Washing-
ton Barbosa Leite Júnior, Lydia Maria Lobato, Hartmut Beurlen, 
Rosaline Cristina Figueiredo e Silva, Frederico Meira Faleiros e 
Carlos Alberto Rosiere.

Ficam pelo presente edital, convocados os membros da 
Comissão Julgadora e os candidatos Doutores Mauricio Parra 
Amézquita e Maria José Maluf de Mesquita.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS
EDITAL
Fica prorrogado por mais 20 (vinte) dias úteis, a partir de 

06-05-2016, o prazo para recebimento de inscrições para o 
Concurso Público de provas e títulos para o provimento de 01 
(um) cargo de Professor Doutor, nível MS 3.1 em RTP, com opção 
preferencial para o RDIDP, nos termos do item 2, nas áreas 
de Higiene e Legislação e Tecnologia Geral, nas disciplinas de 
Graduação TA 724 - Higiene e Legislação, TA 920 - Processos Tec-
nológicos VI e TA 927 - Processos Tecnológicos VII, e na disciplina 
de Pós-Graduação TP 187 - Limpeza e Sanitização, do Departa-
mento de Tecnologia de Alimentos da Faculdade de Engenharia 
de Alimentos da Universidade Estadual de Campinas, objeto 
do Edital publicado no DOE de 05-03-2016, páginas 153-154, 
Seção I e prorrogado no Edital publicado no DOE de 31-03-2016, 
página 136, Seção I. (Proc. nº 04-P-840/2016).

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ARARAQUARA
 Instituto de Química
 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
"JULIO DE MESQUITA FILHO"
CAMPUS DE ARARAQUARA
INSTITUTO DE QUIMICA
EDITAL N° 2 – DTA - IQ/CAr – de 26/4/16.
Estarão abertas no período de 2/5 a 3/6/16 as inscrições 

aos Cursos de Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-
Graduação em Química.

A inscrição será on-line e a documentação abaixo mencio-
nada deverá ser entregue pessoalmente ou via correio (SEDEX) 
na Seção Técnica de Pós-Graduação – STPG, do Instituto de 
Química, situada na Rua Prof. Francisco Degni, n° 55, de 2ª a 6ª 
feira, das 10h às 11h30min e das 16h às 17h30min. Não serão 
aceitas inscrições fora do prazo estabelecido, prevalecendo nas 
inscrições via correio a data de postagem.

O exame será aplicado simultaneamente nas seguintes 
cidades: Dourados/MS, Juiz de Fora/MG, Manaus/AM, São 
Cristóvão/SE, Teresina/PI, Ilhéus/BA, Gurupi/TO, Viçosa/MG, Rio 
Paranaíba/MG, São Luís/MA, Belém/PA e Lima/Peru.

O preenchimento das Vagas será feito de acordo com 
a classificação no Exame de Ingresso na Pós-Graduação, no 
número máximo de 18 vagas para o Mestrado e 21 vagas para 
o Doutorado, para o 2º Semestre de 2016.

I - INSCRIÇÃO
- Documentos e procedimentos necessários para Inscrição:
- Para o Curso de Mestrado são necessários os documentos 

de 1 a 7.
- Para o Curso de Doutorado são necessários os documentos 

de 1 a 12:
1)Formulário de Inscrição (somente on-line)
https://sistemas.unesp.br/posgraduacao/publico/inscricao.

principal.action?unidade=14&tipo=REGULAR
2)1 foto 3 x 4 (recente);
3)Cópia da Cédula de Identidade ou passaporte (se estran-

geiro);
4)Cédula de opção de local de realização e idioma da 

prova escrita. Os horários das provas em cada cidade serão 
divulgados posteriormente no site http://www.iq.unesp.br/#!/
pos-graduacao/quimica-2/processo-seletivo/

5)Comprovante do pagamento de taxa de inscrição no 
valor de R$ 62,00 por meio de depósito identificado na conta 
do Instituto de Química – UNESP - Banco do Brasil – 001 – 
Agência: 6933-7 – conta corrente: 130.102-0 ou diretamente na 
Seção Técnica de Finanças do IQ, ou ainda por meio do envio de 
cheque nominal ao Instituto de Química;

6)Cópia do Diploma Universitário em Química ou Área 
correlata (frente e verso) ou documento equivalente;

7)Cópia do Histórico Escolar da Graduação;
8)Preenchimento do Formulário de “Curriculum Vitae on-

line”, realizado diretamente pelo CANDIDATO no sítio eletrônico 
http://www.iq.unesp.br/#!/pos-graduacao/quimica-2/processo-
seletivo/formulario-doutorado/

9)Cópia impressa e ASSINADA do próprio e-mail recebido 
pelo candidato após a finalização do preenchimento e encami-
nhamento do “Formulário de “Curriculum Vitae on-line”. Todas 
as informações listadas deverão conter documentos comproba-
tórios válidos, ORGANIZADOS EXATAMENTE na ordem sequen-
cial gerada pelo formulário e IDENTIFICADOS individualmente 

documentação desenvolvida em UML; identificação de com-
patibilidade entre sistema e documentação; testes do software 
desenvolvido; apresentação do software mostrando seu custo/
benefício.

ANEXO 2
TEMAS PARA A PROVA DIDÁTICA
Disciplinas: Automação e Controle, Informática Aplicada e
Desenvolvimento de Projetos
1. O microcontrolador ATMEGA328.
2. Componentes básicos da programação em linguagem C/

C++ para Arduino.
3. A placa de desenvolvimento Arduino UNO e seus com-

ponentes.
4. Comunicação serial entre computador e Arduino.
5. Comunicação serial entre dois ou mais Arduinos.
6. Controle de motores usando relê e transistores.
7. Utilização do simulador Autodesk/Arduino para aciona-

mento de equipamento de potência (110/220V).
8. Os pinos PWM do Arduino.
9. Utilização de pinos PWM para geração de frequência 

audível (speaker/buzzer).
10. Acionamento de equipamentos de potência (110/220V) 

com o Arduino.
ANEXO 3
HORÁRIO DAS AULAS
Disciplinas: Automação e Controle, Informática Aplicada e
Desenvolvimento de Projetos
Diurno

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
7h30 X
8h20 X
9h10 X
10h20 X
11h10 X
13h10
14h00
14h50
16h00
16h50

Noturno

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
8h00 X
8h45 X
9h30 X
10h30 X
11h15 X
13h00
13h45
14h30
15h30
16h15
19h00 X X
19h45 X X
20h30 X X
21h30 X X
22h15 X X

  UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA
EDITAL
Concurso de provas e títulos, para obtenção do título de 

Livre-Docente na área de Odontopediatria, nas disciplinas DM 
031 - Cárie III, DM 068 - Odontologia Infantil I, DM 078 - Odon-
tologia Infantil II, DC 071 - Clínica Odontológica Integrada IV, 
DC 081 - Clínica Odontológica Integrada V, DC 091 - Clínica 
Odontológica Integrada VI, DC 101 - Clínica Odontológica Inte-
grada VII, DE 091 - Estágios Clínicos Multidisciplinares I e DE 
101 - Estágios Clínicos Multidisciplinares II, do Departamento de 
Odontologia Infantil da Faculdade de Odontologia de Piracicaba 
da Universidade Estadual de Campinas. O concurso de que se 
trata o presente Edital, será realizado nos dias 30 e 31 de maio 
de 2016, com início às 08:00 horas, na Diretoria da Faculdade de 
Odontologia de Piracicaba, situada na Av. Limeira, nº 901, Bairro 
Areião, Piracicaba-SP, com o seguinte calendário fixado para a 
realização das Provas:

Dia 30/05/2016 –segunda-feira:
08:00 – Instalação da Comissão Julgadora, confecção da 

lista de 10 (dez) pontos para a prova Didática.
08:15 – Sorteio do ponto da prova Didática e na sequência, 

prova de Títulos.
Dia 31/05/2016 – terça-feira:
08:15 – Realização da prova Didática e na sequência, prova 

de Defesa de Tese ou avaliação do conjunto da produção cientí-
fica, artística ou humanística do candidato.

Após sessão pública para divulgação dos resultados.
A Comissão Julgadora estará constituída pelos seguintes 

Professores Doutores: Titulares: Maria Cristina Volpato, Luciana 
Asprino, Fabian Calixto Fraiz, Cássia Cilene Dezan Garbelini e 
Milton Carlos Kuga. Suplentes: José Flávio Affonso de Almeida, 
Estela Maris Losso e Sandra Kalil Bussadori.

Ficam pelo presente Edital, convocados os Membros da 
Comissão Julgadora e a candidata inscrita: Fernanda Miori 
Pascon, para comparecerem no dia 30/05/2016 às 08:00, na 
Diretoria da Faculdade de Odontologia de Piracicaba.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA
EDITAL
Concurso público de provas e títulos, para provimento de 01 

(um) cargo de Professor Doutor, nível MS-3, em RTP, com opção 
preferencial para o RDIDP, na área de Radiologia Odontológica, 
nas disciplinas: DM 031 - Cárie III, DM 035 - Periodonto I, DM 
036 - Procedimentos Comuns I, DM 032 - Diagnóstico Oral III, DC 
041 - Clínica Odontológica Integrada I, DM 046 - Procedimentos 
Comuns II, DC 051 - Clínica Odontológica Integrada II, DM 
052 - Diagnóstico Oral V, DM 057 - Polpa e Periápice I, DM 068 
- Odontologia Infantil I e DM 083 - Terapêutica Cirúrgica III, do 
Departamento de Diagnóstico Oral da Faculdade de Odontologia 
de Piracicaba da Universidade Estadual de Campinas. O concur-
so de que se trata o presente Edital, será realizado nos dias 01 a 
03 de junho de 2016, com início às 08:00 horas, na Diretoria da 
Faculdade de Odontologia de Piracicaba, situada na Av. Limeira, 
nº 901, Bairro Areão, Piracicaba-SP, com o seguinte calendário 
fixado para a realização das Provas:

Dia 01/06/2016 – quarta-feira:
08:00 - Instalação da Comissão Julgadora, apresentação 

das candidatas na Diretoria da FOP para assinatura da lista de 
presença. Elaboração da(s) questão(ões) da Prova Escrita.

08:30 - Leitura da(s) questão(ões) da prova Escrita e prazo 
de 60 minutos para que as candidatas consultem seus livros e 
periódicos.

09:30 – Prova Escrita. Redação da(s) resposta(s).
13:30 – Correção da Prova Escrita
15:30 - Divulgação dos resultados da Prova Escrita. As notas 

serão afixadas no quadro de avisos da Diretoria.
16:00 - Apresentação das candidatas que foram aprovadas 

na prova escrita para assinatura da lista de presença. Início da 
Prova Específica.

Dia 02/06/2016 – quinta-feira:
08:00 – Apresentação das candidatas na Diretoria da FOP 

para sorteio da ordem de apresentação para as provas Didática 
e Arguição, elaboração e divulgação da lista de pontos da Prova 
Didática e sorteio do ponto da prova Didática.

08:30 – Prova de Títulos
Dia 03/06/2016 – sexta-feira:

21. A convocação para a realização da 3ª Fase será feita no 
site do COTIL (www.cotil.unicamp.br) no prazo de até 03 (três) 
dias úteis a contar do término da realização da Prova Escrita.

§1º – Caso a Prova Escrita seja eliminatória, nos termos do 
item 16, I, “c”, a divulgação de seu resultado, com a relação dos 
aprovados para a 3ª Fase, será feita no site do COTIL (www.cotil.
unicamp.br), no prazo de até 03 (três) dias úteis a contar do 
término de sua realização.

22. O sorteio do tema e horários para a Prova Didática será 
feito em sessão pública, na sala de reuniões, no Prédio Admi-
nistrativo do COTIL, 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 pre-
visto no item anterior.

24. Os candidatos receberão notas de 0 (zero) a 10 (dez) nas 
provas Escrita, de Títulos, Didática e de Arguição.

25. Os valores obtidos pelos candidatos na Prova de Títulos 
serão convertidos em pontuações na escala de 0 (zero) a 10 
(dez), conforme segue: o candidato que somar o maior valor 
receberá a pontuação 10 (dez); os demais candidatos receberão 
pontuações de acordo com a proporcionalidade verificada entre 
os valores obtidos e os valores do primeiro colocado nessa 
prova.

26. 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.

27. A média final de cada candidato será a média aritmética 
simples das notas finais de cada examinador.

28. As médias finais serão calculadas até a casa dos cen-
tésimos, 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.

29. A Comissão Julgadora, em sessão reservada, depois de 
divulgadas as notas e apurados os resultados, emitirá parecer 
circunstanciado sobre os resultados do processo seletivo, justifi-
cando-os. Dele deverão constar tabelas e/ou textos contendo as 
notas, as médias e a classificação dos candidatos.

30. Serão considerados habilitados para admissão em 
caráter temporário os candidatos que obtiverem média final 
mínima 7 (sete).

31. Será indicado para admissão em caráter temporário o 
candidato que for classificado em primeiro lugar, isto é, aquele 
que obtiver a maior média final.

32. Em caso de empate nas médias finais, a classificação 
será definida pela Comissão Julgadora, sendo que se dará prefe-
rência ao candidato que:

1º - obtiver maior pontuação na Prova Didática;
2º - obtiver maior pontuação na Prova de Arguição;
3º - obtiver maior pontuação na Prova Escrita;
4º - obtiver maior pontuação na Prova de Títulos.
Persistindo o empate, a decisão caberá, por votação, à 

Comissão Julgadora.
VII – DO RESULTADO
33. O resultado deste Processo Seletivo será divulgado no 

site do COTIL (www.cotil.unicamp.br), com base no calendário 
previamente divulgado, e publicado no Diário Oficial do Estado.

34. A respeito da decisão da Comissão Julgadora cabe 
recurso ao Diretor Geral do Colégio Técnico de Limeira, até 24 
horas após a publicação do resultado.

35. A homologação do resultado do Processo Seletivo será 
feita em reunião da Comissão Geral de Avaliação – CGA.

§1º – Na hipótese de interposição de recurso, a homolo-
gação do resultado somente será feita ao final da tramitação 
do mesmo.

§2º – A homologação do resultado do Processo Seletivo 
será divulgada no site do COTIL (www.cotil.unicamp.br) e publi-
cada no Diário Oficial do Estado.

36. Após a homologação, a contratação ainda deverá ser 
oficializada pela Universidade.

VIII – DO PRAZO DE VALIDADE DA SELEÇÃO
37. O prazo de validade da seleção é de 12 (doze) meses, 

contados a partir da data de publicação da homologação do 
resultado pela CGA, podendo ser renovado uma única vez por 
igual período.

IX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
38. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a 

tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edi-
tal, em relação às quais o candidato não poderá alegar qualquer 
espécie de desconhecimento.

39. O Edital, a ficha de inscrição, as convocações, avisos 
e resultados deste Processo Seletivo serão publicados no site 
do COTIL (www.cotil.unicamp.br), sendo de responsabilidade 
exclusiva do candidato o seu acompanhamento.

40. Será eliminado do Processo Seletivo Sumário o candi-
dato que não comparecer a qualquer uma das provas, exceto 
a prova de títulos.

41. A critério do Colégio Técnico de Limeira, ao candidato 
aprovado e admitido poderão ser atribuídas outras disciplinas 
além das disciplinas deste Edital, desde que afins à área do 
Processo Seletivo ou à área de atuação do candidato admitido, 
atendendo ao limite de carga didática máxima prevista na Car-
reira do Magistério Secundário Técnico para a jornada definida 
para a vaga a que se refere este Edital.

42. O material entregue pelos candidatos no ato da ins-
crição será arquivado para fins de consulta pelas comissões da 
Universidade e cumprimento dos trâmites de contratação.

43. Cópias das Deliberações mencionadas poderão ser 
obtidas no site da Secretaria Geral da Unicamp (http://www.
sg.unicamp.br) ou junto à Secretaria da Comissão Geral de 
Avaliação, que poderá prestar quaisquer outras informações 
relacionadas ao Processo Seletivo Público.

44. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais altera-
ções, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, até a data de 
convocação para a prova correspondente, circunstância que será 
mencionada em Edital ou Aviso a ser publicado de acordo com 
o disposto no item 39.

45. Os casos omissos serão objeto de deliberação da 
Comissão Julgadora.

ANEXO 1
EMENTAS
Disciplinas: Automação e Controle, Informática Aplicada e
Desenvolvimento de Projetos
Automação e Controle
Sistemas microcontrolados programáveis através de plata-

forma de prototipação com software open-source e harware-
livre compatível com Arduino. Projetos com simulação e práticas 
de desenvolvimento em linguagem de programação C/C++.

Informática Aplicada
História da Microinformática; noções sobre hardware de 

Sistemas Microprocessados, diferenças entre os tipos de sof-
twares, vírus, redes e Internet; conhecer o sistema operacional 
MS-Windows, o pacote de aplicações MS-Office.

Desenvolvimento de Projetos
Técnicas de documentação de software utilizando UML; 

desenvolvimento de sistemas informatizados baseados em 

pessoal2
Realce
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Realce
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