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EDITAL Nº 01, DE 14 DE MARÇO DE 2022

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR  SUBSTITUTO

RESULTADO  DOS RECURSOS AO  RESULTADO PRELIMINAR DA SELEÇÃO

NOME DO (A) CANDIDATO (A): MIKE DAVIS DOS SANTOS NASCIMENTO
Nº DE INSCRIÇÃO: 127533
ÁREA DE CONHECIMENTO: INFORMÁTICA
MOTIVO ALEGADO PELO CANDIDATO (A): O candidato solicita a análise dos documentos comprobatórios da função de docência na
educação , que foram entregues conforme edital.
PARECER: (  ) DEFERIDO PARCIALMENTE (X ) INDEFERIDO
FUNDAMENTAÇÃO: A Comissão Organizadora do Processo Seletivo consultou a banca, que após analisar todos os indicadores/critérios
apresentados pelo edital Nº 01 de 14 de março de 2022, para a Prova de títulos, decidiu, por unanimidade, atribuir a nota 0,00 (zero) em
observância ao descrito no item 4.3.10 . “Caso o/a candidato/a não tenha entregue os documentos comprobatórios, conforme subitens 4.3.1 a
4.3.7, a Banca Examinadora atribuirá a nota 0,00 (zero)”. O candidato descumpriu o item 4.3.7. “ Os títulos deverão estar devidamente numerados
na sequência número da página/total de páginas (exemplo: 01/10, 02/10, 03/10..., 10/10), e organizados seguindo rigorosamente a ordem prevista no
Barema, sendo indispensável constar uma capa com a identificação do/a candidato/a e os dados da vaga para a qual concorre, tais como: a lotação
(campus), a área de conhecimento e o regime de trabalho”. Diante do exposto, não foi constatado nenhum erro na avaliação; desta forma, fica
mantida a pontuação alcançada pelo (a) candidato (a) na Prova de títulos.
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NOME DO (A) CANDIDATO (A): VITORIA SANTOS DE SOUZA
Nº DE INSCRIÇÃO: 127560
ÁREA DE CONHECIMENTO: ENFERMAGEM
MOTIVO ALEGADO PELO CANDIDATO (A): A candidata contesta a nota obtida na avaliação de títulos.

PARECER: (  ) DEFERIDO PARCIALMENTE (X ) INDEFERIDO

FUNDAMENTAÇÃO: A Comissão Organizadora do Processo Seletivo consultou a banca, que após analisar todos os indicadores/critérios
apresentados pelo edital Nº 01 de 14 de março de 2022, para a Prova de títulos, decidiu, por unanimidade, atribuir a nota 0,00 (zero) em
observância ao descrito no item 4.3.10 . “Caso o/a candidato/a não tenha entregue os documentos comprobatórios, conforme subitens 4.3.1 a
4.3.7, a Banca Examinadora atribuirá a nota 0,00 (zero)”. O candidato descumpriu o item 4.3.7. “ Os títulos deverão estar devidamente numerados
na sequência número da página/total de páginas (exemplo: 01/10, 02/10, 03/10..., 10/10), e organizados seguindo rigorosamente a ordem prevista no
Barema, sendo indispensável constar uma capa com a identificação do/a candidato/a e os dados da vaga para a qual concorre, tais como: a lotação
(campus), a área de conhecimento e o regime de trabalho”. Diante do exposto, não foi constatado nenhum erro na avaliação; desta forma, fica
mantida a pontuação alcançada pelo (a) candidato (a) na Prova de títulos.

NOME DO (A) CANDIDATO (A): FABIO SANTOS DE JESUS
Nº DE INSCRIÇÃO: 127529
ÁREA DE CONHECIMENTO: SEGURANÇA DO TRABALHO
MOTIVO ALEGADO PELO CANDIDATO (A): O candidato solicita reavaliação da prova de títulos e prova didática

PARECER: (  ) DEFERIDO PARCIALMENTE (X ) INDEFERIDO

FUNDAMENTAÇÃO: A Comissão Organizadora do Processo Seletivo consultou a banca, que após analisar todos os indicadores/critérios
apresentados pelo edital Nº 01 de 14 de março de 2022, para a Prova de títulos, decidiu, por unanimidade, atribuir a nota 0,00 (zero) em
observância ao descrito no item 4.3.10 . “Caso o/a candidato/a não tenha entregue os documentos comprobatórios, conforme subitens 4.3.1 a
4.3.7, a Banca Examinadora atribuirá a nota 0,00 (zero)”. O candidato descumpriu o item 4.3.7. “ Os títulos deverão estar devidamente numerados
na sequência número da página/total de páginas (exemplo: 01/10, 02/10, 03/10..., 10/10), e organizados seguindo rigorosamente a ordem prevista no
Barema, sendo indispensável constar uma capa com a identificação do/a candidato/a e os dados da vaga para a qual concorre, tais como: a lotação
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(campus), a área de conhecimento e o regime de trabalho”. Diante do exposto, não foi constatado nenhum erro na avaliação; desta forma, fica
mantida a pontuação alcançada pelo (a) candidato (a) na Prova de títulos.
A Comissão Organizadora do Processo Seletivo, considerando todos os critérios estabelecidos no item 4.5 do edital Nº 01 de 14 de março de 2022, e
em consulta à banca avaliadora conforme previsto no item “6.9 Antes de proferida a sua decisão final, poderá ser ouvida a Banca Examinadora”
não  constatou  nenhum erro na avaliação; desta forma, fica mantida a pontuação alcançada pelo (a) candidato (a) na Prova de desempenho didático.

NOME DO (A) CANDIDATO (A): MARIA NEUMA DE ARAUJO ALMEIDA
Nº DE INSCRIÇÃO: 127566
ÁREA DE CONHECIMENTO: GEOGRAFIA
MOTIVO ALEGADO PELO CANDIDATO (A): A candidata alega que a   nota atribuída à prova de títulos , não condiz com os títulos entregues  à
Banca Examinadora

PARECER: (  ) DEFERIDO PARCIALMENTE (X ) INDEFERIDO

FUNDAMENTAÇÃO: A Comissão Organizadora do Processo Seletivo consultou a banca, que após analisar todos os indicadores/critérios
apresentados pelo edital  Nº 01 de 14 de março de 2022,  para a prova de títulos, decidiu, por unanimidade, atribuir :
a) Nota 0,00 (zero) ao item 2.2 Outras Experiências Profissionais em Ordem Cronológica, do Anexo II, por constatar que a candidata entregou
comprovantes de atuação profissional da área de Geografia como docente, os quais não se enquadram no referido item, que correspondem a outras
experiências profissionais, excetuando a docência.
b) Nota 0,50 ao item 3.0. Outros, por verificar que a candidata apresentou à banca duas comprovações de aprovação em concurso/seleção público/
federal e ou estadual para cargo de professor efetivo e ou substituto, entretanto um dos documentos não está de acordo com o Anexo II do edital Nº
01 de 14 de março de 2022, onde consta que : A comprovação de aprovação deverá ser feita através da apresentação de cópia da
publicação, no Diário Oficial respectivo, da homologação do resultado final.
Diante do exposto, não foi constatado nenhum erro na avaliação; desta forma, fica mantida a pontuação alcançada pelo (a) candidato (a) na Prova de
títulos.
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NOME DO (A) CANDIDATO (A): ANA MARIA FERNANDES VIANA
Nº DE INSCRIÇÃO: 127515
ÁREA DE CONHECIMENTO: NUTRIÇÃO
MOTIVO ALEGADO PELO CANDIDATO (A): A candidata solicita a avaliação da prova de desempenho didático.
PARECER: (X ) DEFERIDO PARCIALMENTE (  ) INDEFERIDO
FUNDAMENTAÇÃO: A Comissão Organizadora do Processo Seletivo consultou a banca, que após analisar todos os indicadores/critérios
apresentados pelo referido edital para a Prova de Desempenho Didático, decidiu, ser favorável à disponibilização da planilha contendo a
discriminação das médias por critério e a nota final do (a) candidato(a). Vale ressaltar que a pontuação final do(a) candidato (a) se dá pela média da
pontuação atribuída pelos três avaliadores (as) componentes da banca para cada um dos itens. Destaca-se, ainda, que foi constatado erro de cálculo
na avaliação; desta forma, a média de desempenho didático foi alterada de 7,23 para 7,43. Seguem abaixo a discriminação das notas e o cálculo da
nota final, produto da avaliação da banca:

 *ASPECTOS AVALIADOS
VALOR

 MÁXIMO
MÉDIA DE

PONTUAÇÃO
ATRIBUÍDA

1. PLANO DE AULA ASPECTOS AVALIADOS
Objetivo 0,40 0,30
Conteúdo 0,30 0,23
Metodologia de Ensino 0,40 0,27
Recursos didáticos 0,30 0,30
Avaliação da Aprendizagem 0,30 0,27
Referências 0,30 0,30
2. DESENVOLVIMENTO DA AULA
Domínio do conteúdo a) Clareza b) Objetividade c) Fundamentação 3,00 1,83
Estrutura da apresentação a) Contextualização b) Sequência lógica das ideias c) Coerência em relação
ao plano de aula d) Distribuição e controle do tempo

3,00
2,33

Utilização dos recursos didáticos 0,50 0,37
Avaliação da aprendizagem 0,50 0,47

Argumentação 1,00 0,76

 MÉDIA DO  TOTAL DE PONTOS ATRIBUÍDOS 7,43


