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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA (MCT) 
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RENATO ARCHER (CTI) 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS DE 

TECNOLOGISTA E DE TÉCNICO 
EDITAL N.º 13 – CTI, DE 8 DE JANEIRO DE 2009 

 
O DIRETOR DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RENATO 

ARCHER (CTI), no uso de suas atribuições, torna públicos o resultado final na prova 
discursiva e a convocação para a defesa de memorial, para a prova oral e para a análise de 
títulos e currículo, para os cargos de Tecnologista, bem como convocação para a prova prática 
(somente para o cargo de Técnico 1 – área de atuação: Empacotamento Eletrônico), para a prova 
oral e para a análise de títulos e currículo, para os cargos de Técnico, referentes ao concurso 
público de provas e títulos para o provimento de vagas em cargos de Tecnologista e de Técnico 
da Carreira de Desenvolvimento Tecnológico para lotação no Centro de Tecnologia da 
Informação Renato Archer (CTI), Unidade de Pesquisa integrante da estrutura do Ministério da 
Ciência e Tecnologia.  
1 Resultado final na prova discursiva, na seguinte ordem: nível, cargo/área de atuação, número 
de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota final na prova discursiva.  
1.1 NÍVEL SUPERIOR 
1.1.1 TECNOLOGISTA SÊNIOR – PADRÃO I – ÁREA DE ATUAÇÃO: PROJETO DE 
CIRCUITOS INTEGRADOS 
Não houve candidato aprovado. 
1.1.2 TECNOLOGISTA PLENO 2 – PADRÃO I – ÁREA DE ATUAÇÃO: 
EMPACOTAMENTO ELETRÔNICO 
10000010, Clovis Magri Cabreira, 17.37 / 10000377, Ednan Joanni, 28.40 / 10000562, Janaina 
Gomes, 21.20 / 10000364, Luis Melchert Faber Schmutzler, 15.71 / 10000162, Marcos Henrique 
Mamoru Otsuka Hamanaka, 4.20 / 10000327, Norberto de Aquino Varanda, 10.23 / 10000354, 
Pedro Yoshito Noritomi, 28.40 / 10000539, Rogerio Moreira Cazo, 18.03 / 10000495, Sergio 
Celaschi, 15.70 / 10000344, Sonia Maria Zanetti, 19.33. 
1.1.3 TECNOLOGISTA PLENO 2 – PADRÃO I – ÁREA DE ATUAÇÃO: ENERGIA SOLAR, 
COM FOCO EM ENERGIA FOTOVOLTAICA 
10000452, Christiano Pereira Guerra, 11.87 / 10000263, Fernando Ely, 17.63 / 10000357, 
Fernando Fuzinatto Dallagnol, 19.22 / 10000515, Flavio Cesar Vicentin, 15.53 / 10000343, Luiz 
Alberto Castro de Almeida, 17.87 / 10000007, Marina Rodrigues de Aguiar, 11.93 / 10000550, 
Robinson Figueroa, 10.22 / 10000395, Rodolfo Dourado Maia Gomes, 8.40 / 10000085, Ronaldo 
Giro, 22.73 / 10000024, Rubens Monteiro Luciano, 11.84. 
1.1.4 TECNOLOGISTA PLENO 1 – PADRÃO I – ÁREA DE ATUAÇÃO: SEGURANÇA DE 
SISTEMAS DA INFORMAÇÃO 
10000248, Andre Ricardo Abed Gregio, 27.93 / 10000481, Fabricio Silveira Lima, 9.56 / 
10000080, Luiz Otavio Duarte, 16.93 / 10000100, Matheus Lorenzo dos Santos, 21.22 / 10000321, 
Vladimir Geraseev Junior, 11.91. 
 
2 Convocação para o sorteio do tema da prova oral, para a defesa pública de memorial, para a 
prova oral e para a análise de títulos e currículo, somente dos candidatos ao cargo de 
Tecnologista, na seguinte ordem: cargo/área de formação, local, data e horário de realização do 
sorteio do tema da prova oral, da defesa pública de memorial e da prova oral, número de 
inscrição e nome do candidato em ordem alfabética. 
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2.1 TECNOLOGISTA PLENO 2 – PADRÃO I – ÁREA DE ATUAÇÃO: EMPACOTAMENTO 
ELETRÔNICO 
LOCAL: Escola Técnica Estadual Bento Quirino - Avenida Orozimbo Maia, n.º 2.600 Vila 
Estanislau, Campinas/SP. 
DATA: 16 de janeiro de 2009. HORÁRIO: 8 horas (horário local de Campinas/SP) – sorteio do 
tema 
10000377, Ednan Joanni / 10000354, Pedro Yoshito Noritomi / 10000539, Rogerio Moreira Cazo 
/ 10000495, Sergio Celaschi / 10000344, Sonia Maria Zanetti. 
 
DATA: 17 de janeiro de 2009. HORÁRIO: 9 horas (horário local de Campinas/SP) – defesa de 
memorial, prova oral e análise de títulos e currículo 
10000377, Ednan Joanni / 10000354, Pedro Yoshito Noritomi. 
 
DATA: 17 de janeiro de 2009. HORÁRIO: 14 horas (horário local de Campinas/SP) – defesa 
de memorial, prova oral e análise de títulos e currículo 
10000539, Rogerio Moreira Cazo / 10000495, Sergio Celaschi / 10000344, Sonia Maria Zanetti. 
 
2.2 TECNOLOGISTA PLENO 2 – PADRÃO I – ÁREA DE ATUAÇÃO: ENERGIA SOLAR, 
COM FOCO EM ENERGIA FOTOVOLTAICA 
LOCAL: Escola Técnica Estadual Bento Quirino - Avenida Orozimbo Maia, n.º 2.600 Vila 
Estanislau, Campinas/SP. 
DATA: 16 de janeiro de 2009. HORÁRIO: 8 horas (horário local de Campinas/SP) – sorteio do 
tema 
10000263, Fernando Ely / 10000357, Fernando Fuzinatto Dallagnol / 10000515, Flavio Cesar 
Vicentin / 10000343, Luiz Alberto Castro de Almeida / 10000085, Ronaldo Giro. 
 
DATA: 17 de janeiro de 2009. HORÁRIO: 9 horas (horário local de Campinas/SP) – defesa de 
memorial, prova oral e análise de títulos e currículo 
10000263, Fernando Ely / 10000357, Fernando Fuzinatto Dallagnol. 
 
DATA: 17 de janeiro de 2009. HORÁRIO: 14 horas (horário local de Campinas/SP) – defesa 
de memorial, prova oral e análise de títulos e currículo 
10000515, Flavio Cesar Vicentin / 10000343, Luiz Alberto Castro de Almeida / 10000085, 
Ronaldo Giro. 
 
2.3 TECNOLOGISTA PLENO 1 – PADRÃO I – ÁREA DE ATUAÇÃO: SEGURANÇA DE 
SISTEMAS DA INFORMAÇÃO 
LOCAL: Escola Técnica Estadual Bento Quirino - Avenida Orozimbo Maia, n.º 2.600 Vila 
Estanislau, Campinas/SP. 
DATA: 16 de janeiro de 2009. HORÁRIO: 8 horas – sorteio do tema 
10000248, Andre Ricardo Abed Gregio / 10000080, Luiz Otavio Duarte / 10000100, Matheus 
Lorenzo dos Santos. 
 
DATA: 17 de janeiro de 2009. HORÁRIO: 9 horas – defesa de memorial, prova oral e análise 
de títulos e currículo 
10000248, Andre Ricardo Abed Gregio / 10000080, Luiz Otavio Duarte / 10000100, Matheus 
Lorenzo dos Santos. 
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3 Convocação para a prova oral e para a análise de títulos e currículo, somente para os 
candidatos aos cargos de Técnico, na seguinte ordem cargo/área de formação, local, data e 
horário de realização da prova oral, número de inscrição e nome do candidato em ordem 
alfabética. 
3.1 TÉCNICO 1 – PADRÃO I – ÁREA DE ATUAÇÃO: EMPACOTAMENTO ELETRÔNICO 
LOCAL: Escola Técnica Estadual Bento Quirino - Avenida Orozimbo Maia, n.º 2.600 Vila 
Estanislau, Campinas/SP. 
DATA: 17 de janeiro de 2009.  HORÁRIO: 9 horas (horário local de Campinas/SP) 
10000490, Adriano Costa Pinto / 10000554, Jose Adalberto Petrachin / 10000447, Marcio Balista 
/ 10000488, Tiago Mitio Domingos. 
 
3.2 TÉCNICO 1 – PADRÃO I – ÁREA DE ATUAÇÃO: QUALIFICAÇÃO DE SISTEMAS 
ELETRÔNICOS 
LOCAL: Escola Técnica Estadual Bento Quirino - Avenida Orozimbo Maia, n.º 2.600 Vila 
Estanislau, Campinas/SP. 
DATA: 17 de janeiro de 2009. HORÁRIO: 14 horas (horário local de Campinas/SP) 
10000478, Jose Roberto Meroni. 
 
3.3 TÉCNICO 1 – PADRÃO I – ÁREA DE ATUAÇÃO: ENERGIA SOLAR, COM FOCO EM 
ENERGIA FOTOVOLTAICA, E MOSTRADORES DE INFORMAÇÃO 
LOCAL: Escola Técnica Estadual Bento Quirino - Avenida Orozimbo Maia, n.º 2.600 Vila 
Estanislau, Campinas/SP. 
DATA: 17 de janeiro de 2009. HORÁRIO: 14 horas (horário local de Campinas/SP) 
10000449, Giuliano Maiolini / 10000529, Hugo Yuji Miyamoto / 10000319, Jair Lins de Emeri Jr. 
 
4 Convocação para a prova prática, somente para os candidatos ao cargo de Técnico 1 – área de 
atuação: Empacotamento Eletrônico, na seguinte ordem: cargo/área de formação, local, data e 
horário de realização da prova prática, número de inscrição e nome do candidato em ordem 
alfabética. 
4.1 TÉCNICO 1 – ÁREA DE ATUAÇÃO: EMPACOTAMENTO ELETRÔNICO 
LOCAL: Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer (CTI) – Rodovia Dom Pedro I, km 
143,6 – Amarais, Campinas/SP. 
Data: 18 de janeiro de 2009. Horário: 8 horas (horário local de Campinas/SP) 
10000490, Adriano Costa Pinto / 10000554, Jose Adalberto Petrachin / 10000447, Marcio Balista 
/ 10000488, Tiago Mitio Domingos. 
 
5 DA ANÁLISE DE TÍTULOS E CURRÍCULO (para todos os cargos) 
5.1 Os candidatos convocados para a análise de títulos e currículo disporão do dia 17 de janeiro 
de 2009, no horário e no local citados nos itens 2 e 3 deste edital para a entrega da 
documentação. 
5.2 Para a análise de títulos e currículo, o candidato deverá observar todas as instruções 
contidas no item 12 do Edital n.º 2 – CTI, de 18 de agosto de 2008, publicado no Diário Oficial da 
União. 
5.3 Receberá nota zero o candidato que não entregar os títulos na forma, no prazo e no local 
estipulados no edital de abertura e neste edital. 
6 DA DEFESA PÚBLICA DE MEMORIAL (somente para o cargo de Tecnologista) 
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6.1 A defesa pública de memorial, de caráter eliminatório e classificatório, consistirá em uma 
apresentação, frente à Comissão Examinadora, dos trabalhos, projetos e atividades de 
desenvolvimento tecnológico e/ou pesquisa realizados pelo candidato, na qual deverão ser 
ressaltadas as realizações mais relevantes associadas ao cargo/área de atuação pretendidos, 
seguida de argüição pelos membros da Comissão Examinadora.  
6.2 Para a defesa pública de memorial, o candidato deverá observar todas as instruções contidas 
nos itens 9 e 13.3 do Edital n.º 2 – CTI, de 18 de agosto de 2008, publicado no Diário Oficial da 
União. 
6.3 Para a defesa de memorial não será permitida a utilização, pelos candidatos, de 
equipamento de recursos audiovisuais. 
6.4 No horário estipulado para a sua defesa de memorial, o candidato deverá entregar cinco 
cópias de seu currículo e cinco cópias do memorial, contendo a relação de títulos e trabalhos, 
acompanhada de uma análise sucinta desses trabalhos, feita pelo próprio candidato, situando o 
seu significado e contribuição que representam.  
6.5 Publicações sem o nome do candidato deverão ser acompanhadas de declaração do editor, 
emitida por seu dirigente, que informe a sua autoria. 
6.6 Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado se traduzido 
para a Língua Portuguesa por tradutor juramentado. 
6.7  O candidato que não entregar o memorial e o currículo será eliminado do concurso público. 
6.8 Permanecerão na sala de defesa de memorial o candidato, a Comissão Examinadora, o fiscal 
e o público, limitado ao número de 10 participantes. 
6.8.1 Para assistir à defesa de memorial, o público interessado deverá necessariamente 
apresentar documento de identidade original. Nessa ocasião, a coordenação do concurso 
utilizará detector de metais para aferir se alguém do público porta quaisquer dos objetos 
listados no subitem 9.4 deste edital. 
6.9 Durante a argüição serão concedidos prazos iguais para as apresentações de objeções e 
críticas por membros da Comissão Examinadora e para as respectivas respostas pelo candidato. 
7 DA PROVA ORAL (para os candidatos ao cargo de Tecnologista)  
7.1 A prova oral, para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório, consistirá em 
questões sobre os objetos de avaliação relacionados a cada cargo/área de atuação, conforme 
descritos no item 18 do Edital n.º 2 – CTI, de 18 de agosto de 2008, publicado no Diário Oficial da 
União. 
7.2 Para a prova oral, o candidato deverá observar todas as instruções contidas nos itens 11 e 
13.5 do Edital n.º 2 – CTI, de 18 de agosto de 2008, publicado no Diário Oficial da União. 
7.3 Para os cargos de Tecnologista, a prova oral será realizada em apenas uma sessão, com 
duração de 20 minutos, logo após a defesa pública de memorial e observará o seguinte 
procedimento: 
7.3.1 No dia, horário e local descritos nos subitens 3.1.2, 3.2.2 e 3.3.2 serão sorteados, na 
presença dos candidatos, 4 (quatro) tópicos dentre os que integram os objetos de avaliação 
descritos no item 18 do Edital n.º 2 – CTI, de 18 de agosto de 2008, publicado no Diário Oficial da 
União, referentes ao respectivo cargo/área de atuação.  
7.3.2 O candidato deverá escolher 2 (dois) entre os 4 (quatro) tópicos sorteados.  
7.3.3 O candidato, permitida a consulta a material bibliográfico, deverá redigir um documento 
que discorra sobre os tópicos escolhidos, o qual deverá ser entregue no dia 17 de janeiro de 
2009, às 8 horas no mesmo local de realização da defesa pública de memorial e da prova oral.  
7.4 O candidato deverá entregar cinco cópias do documento redigido. 
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7.5 A Comissão Examinadora realizará uma argüição livre sobre os tópicos escolhidos pelo 
candidato a partir do sorteio, e utilizará como referência o documento recebido. 
7.5.1  Na avaliação da prova oral, serão considerados o domínio do conhecimento técnico, o 
emprego adequado da linguagem, a articulação do raciocínio, a capacidade de argumentação e 
o uso correto do vernáculo.  
8 DA PROVA ORAL (para os candidatos ao cargo de Técnico)  
8.1 Para a prova oral, o candidato deverá observar todas as instruções contidas nos itens 11 e 
13.5 do Edital n.º 2 – CTI, de 18 de agosto de 2008, publicado no Diário Oficial da União. 
8.2 Para os cargos de Técnico, a prova oral será realizada em apenas uma sessão, com duração 
máxima de 30 minutos e observará o seguinte procedimento:  
8.2.1 No dia da realização da prova oral, serão sorteados, na presença dos candidatos, 2 (dois) 
tópicos dentre os que integram os objetos de avaliação descritos no item 18 do Edital n.º 2 – CTI, 
de 18 de agosto de 2008, publicado no Diário Oficial da União, referentes ao respectivo 
cargo/área de atuação.  
8.2.2 A Comissão Examinadora realizará uma argüição livre sobre os tópicos sorteados.  
8.2.3  Na avaliação da prova oral, serão considerados o domínio do conhecimento técnico, o 
emprego adequado da linguagem, a articulação do raciocínio, a capacidade de argumentação e 
o uso correto do vernáculo.  
8.3 Para os cargos de Técnico, será realizada uma argüição, com duração de 10 minutos, sobre a 
análise de títulos e currículo.  
8.3.1 A argüição será realizada logo após a realização da prova oral.  
9 DA PROVA PRÁTICA (somente para o cargo de Técnico 1 – área de atuação: 
Empacotamento Eletrônico)  
9.1 A prova prática, somente para o cargo de Técnico 1 – área de atuação: Empacotamento 
Eletrônico, de caráter eliminatório e classificatório, consistirá em teste prático, em laboratório 
eletrônico do CTI, para demonstração de conhecimentos técnicos e habilidade em processos de 
soldagem, bem como avaliação da capacidade de interpretação de desenhos técnicos. 
9.2 Para a prova prática, o candidato deverá observar todas as instruções contidas nos itens 10 e 
13.4 do Edital n.º 2 – CTI, de 18 de agosto de 2008, publicado no Diário Oficial da União. 
9.3 A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinqüenta) pontos e terá a duração 
de, no máximo, 30 minutos.  
10 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1 O candidato deverá comparecer para a realização das etapas e/ou provas conforme 
convocação definida neste edital com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para 
o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, 
do comprovante de inscrição e do documento de identidade original.  
10.2 Por ocasião da realização das provas definidas neste edital, o candidato que não apresentar 
documento de identidade original não poderá fazer a prova e será automaticamente eliminado 
do concurso público. 
10.3 A defesa de memorial e a prova oral serão gravadas exclusivamente pelo CESPE/UnB para 
efeito de registro e avaliação. Não serão fornecidas, em hipótese alguma, a cópia e a transcrição 
dessas fitas. 
10.4 Não haverá recebimento de título e currículos nem será aplicada prova em local, data ou 
horário diferentes dos predeterminados neste edital. 
10.5 No dia de realização das etapas definidas neste edital não será permitida a entrada de 
candidatos portando armas e/ou aparelhos eletrônicos. 
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10.6 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das etapas definidas neste 
edital após o horário fixado para o seu início. 
10.7 O candidato que se retirar do ambiente de prova não poderá retornar em hipótese alguma. 
10.8 Não haverá segunda chamada para a entrega de títulos e currículo, para a realização da 
defesa pública de memorial, para a prova oral nem para a realização da prova prática. O não-
comparecimento a qualquer destas etapas implicará a eliminação automática do candidato. 
10.9 A realização da prova oral e da defesa de memorial poderá ser interrompida, se assim 
exigir o número de candidatos e/ou em caso fortuito, para ter prosseguimento em dia, em local 
e em horário a serem anunciados pelo CESPE/UnB no ato de suspensão dos trabalhos, 
dispensando-se, neste caso, qualquer forma de publicação. 
10.10 As respostas aos recursos interpostos contra o resultado provisório na prova discursiva 
estarão à disposição dos candidatos a partir do dia 9 de janeiro de 2009, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/cti2008. 
10.10.1 O CESPE/UnB não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos 
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem 
como de outros fatores, de responsabilidade do candidato, que impossibilitem a visualização 
das respostas aos recursos. 
10.11 O resultado provisório na defesa de memorial, na prova oral e na análise de títulos e 
currículo, para os cargos de Tecnologista, bem como o resultado provisório na prova prática 
(somente para o cargo de Técnico 1 – área de atuação: Empacotamento Eletrônico), na prova 
oral e na análise de títulos e currículo, para os cargos de Técnico, serão publicados no Diário 
Oficial da União e divulgados na Internet, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/cti2008, na data provável de 2 de fevereiro de 2009. 
 

JACOBUS WILLIBRORDUS SWART 
Diretor do CTI 


