
    

EDITAL DE ABERTURA 

PROCESSO SELETIVO TEMPORÁRIO - EDITAL Nº 01/2015 

PAEPE – PROFISSIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

CENTRO DE COMPUTAÇÃO - CCUEC 

 

Processo n 20-P-5822/2015  

 

O Centro de Computação da Unicamp, pela sua Superintendência, torna pública a 

ABERTURA de Processo Seletivo Temporário para contratação por prazo determinado nos 

termos do artigo 443 § 1º e 2º e 445 da CLT, para a função de Profissional de Apoio ao 

Ensino, Pesquisa e Extensão – Profissional da Tecnologia, Informação e Comunicação, 

para atuar na Diretoria de Suporte de Software. 

 

I – Instruções especiais 

1. O Processo Seletivo Temporário destina-se ao preenchimento de 01 (uma) vaga em 

função de afastamento na função de Profissional de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 

– Profissional de Tecnologia da Informação e Comunicação, perfil profissional Analista de 

Suporte, bem como as que vierem a surgir na Universidade em conformidade com a 

Resolução GR-19/2009 alterada pela Resolução GR-37/2011, durante o prazo de validade 

do processo. 

2. A contratação se dará por prazo determinado enquanto perdurar o afastamento, não 

podendo ultrapassar o prazo máximo de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, uma 

única vez. 

3. A função será preenchida sob o Regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

em jornada de trabalho de 40 horas semanais, podendo variar para os períodos diurno, 

noturno, misto na forma de revezamento ou escala de serviços. 

4. O salário inicial será de R$ 5.492,44 (cinco mil, quatrocentos e noventa e dois reais e 

quarenta e quatro centavos), correspondente ao Nível de Complexidade 06-F da Carreira 

de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão da Unicamp. 

 

II – Requisitos 

1. Obrigatórios: 

a) Escolaridade: Ensino Superior Completo na área de Exatas ou Tecnológicas; 

b) Experiência: Experiência comprovada na área de Suporte Computacional. Serão 

considerados para fins de comprovação de experiência profissional: Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (cópias legíveis dos dados de identificação, foto e 

contratos de trabalho) e/ou Declaração de Empregador de modo a permitir a 

averiguação de veracidade e acuidade das informações. A declaração é obrigatória 

nos casos em que a nomenclatura da função na carteira de trabalho não estiver 

de forma clara que permita comprovar os requisitos de experiência, devendo 



neste caso serem especificadas as atividades desempenhadas. Serão consideradas 

atividades de estágio 

 

2. Desejáveis:  

a) Idiomas: Língua inglesa para leitura e interpretação de textos e livros técnicos 

 

III – Condições para a participação 

1. Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português a quem foi deferida a 

igualdade, nas condições previstas pelo Decreto Federal nº 70.436/72. 

2. Ter idade mínima de 18 anos. 

3. Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, cuja comprovação será 

solicitada na contratação. 

4. Ter boa conduta comprovada através de antecedentes criminais, cuja comprovação 

será solicitada na contratação. 

5. Possuir os requisitos estabelecidos no item II do presente edital. 

 

IV - Das inscrições 

1. A inscrição deverá ser feita no Centro de Computação – Área de Recursos Humanos, 

localizado à Rua Saturnino de Brito, 45, Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, Distrito de 

Barão Geraldo, Campinas – SP, no período de 23/03/2015 a 01/04/2015, nos dias úteis, 

no horário compreendido entre 09:00 as 12:00 e das 13:30 as 17:00. 

2. No ato da inscrição deverão ser entregues os seguintes documentos: 

a) Currículo atualizado; 

b) Cópia de documento de identidade; 

c) Cópias de documentos que comprovem os requisitos estabelecidos no item II, 

subitens 1.a e 1.b do presente edital. 

3. No ato da inscrição, os interessados receberão o protocolo de sua participação. 

4. Os documentos entregues para a inscrição não serão conferidos no ato da inscrição. 

5. A inscrição deve ser realizada pelo próprio interessado ou por terceiro, desde que 

acompanhado de procuração. 

 

V – Das avaliações 

1. O Processo Seletivo Temporário constará da seguinte etapa: Prova Escrita Objetiva 

(eliminatória e classificatória).  

2. A Prova Escrita Objetiva versará sobre conteúdo programático constante no anexo I 

do presente edital. 



3. Somente participarão da Prova Escrita Objetiva os candidatos cuja documentação que 

comprove a experiência exigida tenha sido validada pela comissão examinadora. 

4. A Prova Escrita Objetiva será avaliada na escala de 0 a 10, sendo considerado 

habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na Prova Escrita 

Objetiva. 

5. A aplicação da Prova Escrita Objetiva poderá ocorrer em dias úteis, sábados e 

domingos. 

6. A confirmação das inscrições dos candidatos habilitados para participarem da Prova 

Escrita Objetiva acontecerá juntamente com a divulgação do horário e local de realização 

da mesma. 

7. A divulgação do horário e local de realização da Prova Escrita Objetiva, bem como a 

confirmação da data, será feita em 10/04/2015 no Portal DGRH (www.dgrh.unicamp.br) 

e no Portal do Centro de Computação (www.ccuec.unicamp.br ). A data provável para a 

realização da Prova é 23/04/2015. 

8. As questões da Prova Escrita Objetiva serão do tipo múltipla escolha. O candidato 

deverá assinalar com caneta as respostas na Folha de Respostas, que será o único 

documento válido para correção da Prova. O preenchimento da Folha de Respostas será 

de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as 

instruções específicas contidas nos cadernos de questões. 

9. As Folhas de Respostas não poderão ser assinadas e rubricadas em outros locais que 

não sejam os apropriados, e nem conter qualquer palavra ou marca que as identifique, 

sob pena de anulação da Prova. 

10. Os candidatos deverão comparecer ao local da Prova Escrita Objetiva com 

antecedência mínima de 30 (trinta) minutos à hora estabelecida para seu início, munidos 

de lápis, caneta azul ou preta e borracha, e somente será admitido à Prova o candidato 

que exibir, no ato, documento de identidade original com foto. Não serão aceitos 

documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 

11. Não será admitido o ingresso de candidato no local de realização da Prova Escrita 

Objetiva após o horário fixado para o seu início. 

12. Durante a realização da Prova Escrita Objetiva não será permitido o uso de BIP de 

mensagens, telefone celular ou similares. 

13. Será eliminado do Processo Seletivo Temporário o candidato que: 

a) Agir com descortesia em relação aos examinadores e seus auxiliares ou 

autoridades presentes; 

b) For surpreendido durante a realização da Prova Escrita Objetiva comunicando-se 

com outro candidato, ou utilizando-se de livros, notas ou impressos não 

permitidos; 

http://www.dgrh.unicamp.br/
http://www.ccuec.unicamp.br/


c) Deixar de atender a qualquer das convocações da Universidade. 

14. Não haverá segunda chamada para a Prova ou entrega da documentação, seja qual 

for o motivo alegado. 

15. Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários de 

realização da Prova Escrita Objetiva. O candidato deverá observar rigorosamente os 

editais e os comunicados a serem divulgados na forma do item V, subitem 7. 

16. O não comparecimento à Prova Escrita Objetiva ou ainda a não apresentação da 

documentação solicitada excluirá o candidato automaticamente do Processo Seletivo 

Temporário. 

17. A nota final corresponderá à nota obtida na Prova Escrita Objetiva. 

18. Os candidatos habilitados serão classificados de acordo com a nota final. 

19. Em caso de empate na classificação, terá preferência, sucessivamente: 

a) O candidato de maior idade, considerando os candidatos com idade igual ou 

superior a 60 (sessenta) anos, conforme parágrafo único do artigo 27 do 

Estatuto do Idoso; 

b) Persistindo o empate, terá preferência o candidato de maior idade. 

20. O resultado da Prova Escrita Objetiva e o resultado final do Processo Seletivo 

Temporário serão publicados no Diário Oficial do Estado, no Portal DGRH 

(www.dgrh.unicamp.br ) e no Portal do Centro de Computação (www.ccuec.unicamp.br ), 

em data a ser divulgada quando da realização da Prova Escrita Objetiva. 

21. A homologação do Processo Seletivo Temporário se dará com a publicação do edital 

de resultado final no Diário Oficial do Estado. 

 

VI – Dos procedimentos da contratação 

1. A convocação para contratação obedecerá à rigorosa ordem de classificação dos 

candidatos, que serão convocados através de edital a ser publicado no Diário Oficial do 

Estado. 

2. O candidato deverá: 

a) Gozar de boa saúde física e mental, estando apto sem qualquer restrição no 

exame médico realizado pela Unicamp; 

b) Apresentar os comprovantes das condições estabelecidas no item III, subitens 

de 1 a 4 do presente edital; 

c) Apresentar demais documentos necessários conforme relação solicitada quando 

da convocação. 

3. O candidato não deverá receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo 

de emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis previstos no artigo 37, 

XVI da Constituição Federal e Decreto nº 41.915/97. 

http://www.dgrh.unicamp.br/
http://www.ccuec.unicamp.br/


 

VII – Disposições finais 

1. O não comparecimento às convocações ou ainda a não apresentação da 

documentação exigida, automaticamente excluirão o candidato do Processo Seletivo 

Temporário. 

2. O candidato deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados divulgados. 

3. O Processo Seletivo Temporário terá validade de 01 (um) ano, contado a partir da 

data de publicação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período a critério 

da Divisão de Planejamento e Desenvolvimento / Diretoria Geral de Recursos Humanos 

da Unicamp. 

4. A participação do candidato no Processo Seletivo Temporário implicará o 

conhecimento das presentes instruções e o compromisso de aceitação das condições 

estabelecidas no presente edital. 

                                                        

Campinas, 12 de Março de 2015. 



ANEXO I - PROGRAMA E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

PROGRAMA 

 

Virtualização: - Instalação, configuração e suporte de Vmware vSphere ESXi 5.x. 

Sistemas Operacionais: - Instalação, configuração e administração de Sistemas Linux 

(Red Hat Enterprise Linux e CentOS). Redes de Computadores: - Teoria de redes 

(modelo OSI e TCP/IP); - Protocolos TCP/IP; - Endereçamento IP, máscaras e subredes 

(IPv4 e IPv6); - Serviços de redes: - DNS (bind), DHCP, NFS, SMTP (postfix), POP3, 

IMAP, NTP, LDAP, SSH, FTP e VLAN. Segurança: - Conceitos sobre Segurança da 

Informação. Programação: - Programação de scripts para administração e automatização 

de tarefas com bash e ksh. Ambiente Web: Apache e HTML. Banco de Dados: 

Administração em MySQL e PostgreSQL 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

Livros: - Redes de Computadores - das LANs, MANs e WANs às Redes ATM - Luis 

Fernando Gomes Soares, Guido Lemos e Sérgio Colcher - Ed. Campos - TCP/IP 

Illustrated - Vol. 1 - W. Richard Stevens - TCP/IP Network Administration - Craig Hunt - 

O'Reilly - The Definitive Guide - Matthew S. Gast - O'Reilly - Manual Completo do Linux - 

Guia do Administrador - Evi Nemeth, Trent R. Hein e Garth Snyder - Unix and Linux 

System Administration Handbook - 4a. Edição - Evi Nemeth, Trent R. Hein e Garth 

Snyder - Linux - Guia do Administrador de Sistemas - Rubem E. Ferreira - Novatec, 2003 

- 510p - Segurança de Redes em Ambientes Cooperativos - Emilio Tissato Nakamura e 

Paulo Lício de Geus - Programação Shell Linux - 8a. Edição - Julio Cezar Neves - Ed. 

Brasport - Building Internet Firewalls - D. Brent Chapman and Elizabeth D. Zwicky.  

Sites: - Introdução ao IPv6 - http://curso.ipv6.br/ - Linux - Red Hat Enterprise Linux 6 – 

https://access.redhat.com/site/documentation/en-

US/Red_Hat_Enterprise_Linux/6/index.html - Red Hat Enterprise Linux 7 – 

https://access.redhat.com/documentation/en-

US/Red_Hat_Enterprise_Linux/7/index.html  - SHELL SCRIPT Programação Shell Script 

http://aurelio.net/shell/canivete.html - BIND - http://www.isc.org/downloads/bind/ - 

DHCP - http://www.isc.org/downloads/dhcp/ - POSTFIX - Postfix Documentation - 

http://www.postfix.org/documentation.html - POSTFIX - Howtos and FAQs 

http://www.postfix.org/docs.html - APACHE - Documentação do Servidor HTTP - 

http://httpd.apache.org/docs - OPENLDAP - OpenLDAP Software 2.4 Administrator's 

Guide – http://www.openldap.org/doc/admin24/OpenLDAP-Admin-Guide.pdf - MYSQL- 

Manual de Referência do MySQL http://dev.mysql.com/doc/ - PostgreSQL Documentation 

- http://www.postgresql.org/docs/ - VMware vSphere Documentation 



https://www.vmware.com/support/pubs/vsphere-esxi-vcenter-server-pubs.html  - 

VMware Virtual Networking Concepts 

http://www.vmware.com/files/pdf/virtual_networking_concepts.pdf - Segurança da 

Informação: - Cartilha de Segurança para Internet – Cert.BR - http://cartilha.cert.br/ 

 


