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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais 

Unidade Timóteo/Departamento de Metalurgia e Química  
CAMPUS TIMÓTEO - R. Dezenove de Novembro, 121 – Centro Norte – CEP: 35180-008 

Timóteo – MG – Tel. +55.31.3845-4616 
 

 

ATA DE HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, 

TÉCNICO E TECNOLÓGICO 

 

Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e vinte, a Banca Examinadora para o cargo de 

PROFESSOR SUBSTITUTO/TEMPORÁRIO DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO DE ENSINO BÁSICO, 

TECNICO E TECNOLOGICO, após análise dos currículos e documentações solicitadas nos termos do 

Edital nº 80 de 27 de outubro de 2020, apresenta a seguir os resultados desta etapa e dá encaminhamento 

para as etapas seguintes. 

 
Tabela 1 – Inscrições aptas após análise de currículo; data e hora da entrevista e prova didática 

Linha Candidato deferido e classificado Data e hora da entrevista e da prova didática 

1 Adriana de Souza Forster Araújo 17/11/2020 – 08:00 

2 Daniel Furst Pessoa 17/11/2020 – 09:00 

3 Erich Potrich 17/11/2020 – 10:00 

4 Gabriela Moysés Pereira 17/11/2020 – 11:00 

5 Jaqueline Lacerda da Silva 17/11/2020 – 14:00 

6 Jean Cota Coura 17/11/2020 – 15:00 

7 Josiane Dantas Costa 17/11/2020 – 16:00 

8 Lucas Serra Martin 17/11/2020 – 17:00 

9 Marionir Macedo Castelo Branco Neto 18/11/2020 – 08:00 

10 Nathalia Oliveira Braga 18/11/2020 – 09:00 

11 Sulusmon César Luz 18/11/2020 – 10:00 

12 Vinícius Henrique Vivas 18/11/2020 – 11:00 

 

Entrevista e Prova Didática: aspectos gerais  
 

• As entrevistas e as provas didáticas ocorrerão de forma remota por videoconferência com o uso da 

plataforma Microsoft Teams através do link: 

 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3a742f1d63f9c04db486b4e4c6d511bd58%40thread.tacv2/1605270734528?context=%7b%22Tid%
22%3a%22ef9d67f2-bd3f-4e0c-84ba-3ffc81ab1c83%22%2c%22Oid%22%3a%22137bfa64-a751-4502-
8513-2fdfec488bb2%22%7d 
 

• Os candidatos deverão acessar o link acima apenas na data e horário previstos na Tabela 1 acima. 

• Ao acessar o link da sala, o candidato deverá digitar o seu nome completo no campo disponível, 

para identificação pela banca examinadora e sua admissão à videoconferência. O prazo para 

ingresso do candidato na sala de videoconferência após início do horário previsto na Tabela 1 será 

de 10 minutos. 

• O candidato deverá estar com áudio e vídeo ativos durante a entrevista e a prova didática. 

• O candidato deverá mostrar documento pessoal com foto antes do início dos trabalhos. 

• A entrevista e a prova didática são eliminatórias e classificatórias. 

• Primeiro será realizada a prova didática depois a entrevista. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a742f1d63f9c04db486b4e4c6d511bd58%40thread.tacv2/1605270734528?context=%7b%22Tid%22%3a%22ef9d67f2-bd3f-4e0c-84ba-3ffc81ab1c83%22%2c%22Oid%22%3a%22137bfa64-a751-4502-8513-2fdfec488bb2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a742f1d63f9c04db486b4e4c6d511bd58%40thread.tacv2/1605270734528?context=%7b%22Tid%22%3a%22ef9d67f2-bd3f-4e0c-84ba-3ffc81ab1c83%22%2c%22Oid%22%3a%22137bfa64-a751-4502-8513-2fdfec488bb2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a742f1d63f9c04db486b4e4c6d511bd58%40thread.tacv2/1605270734528?context=%7b%22Tid%22%3a%22ef9d67f2-bd3f-4e0c-84ba-3ffc81ab1c83%22%2c%22Oid%22%3a%22137bfa64-a751-4502-8513-2fdfec488bb2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a742f1d63f9c04db486b4e4c6d511bd58%40thread.tacv2/1605270734528?context=%7b%22Tid%22%3a%22ef9d67f2-bd3f-4e0c-84ba-3ffc81ab1c83%22%2c%22Oid%22%3a%22137bfa64-a751-4502-8513-2fdfec488bb2%22%7d
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Observação 

 

• No dia 16/11/2020, segunda-feira, até às 23h59, o candidato deverá enviar para o e-mail 

concursodmqtm@gmail.com e em formato PDF o seu plano de aula e todo o material a ser 

utilizado durante a apresentação. Além disso, o termo de ciência do edital, preenchido à mão, 

deverá ser reenviado. 

 
Prova didática: aspectos específicos 

 

• Tema da prova didática: Segunda lei da termodinâmica 

• Duração da aula: 15 minutos 

• Data e hora da prova didática: conforme mostrado na Tabela 1 

 

A prova didática valerá 100 pontos e terá como objetivo avaliar o desempenho do candidato nos itens 

listados a seguir. A pontuação máxima obtenível em cada item é indicada entre parêntesis.  

 

1. Plano de aula (10 pontos);  

2. Adequação entre a aula e o plano de aula apresentado (10 pontos) (Conteúdo dentro do tema e 

equilíbrio de uso do tempo nas componentes da aula);  

3. Domínio de conteúdo (25 pontos) (Conhecimento do assunto exposto e a habilidade para responder 

às perguntas);  

4. Apresentação (15 pontos) (A sequência entre a fala e a exposição visual das ideias, bem como o 

arranjo das partes da apresentação, além da articulação das ideais apresentadas);  

5. Objetividade e organização (10 pontos) (Capacidade de síntese, clareza e qualidade);  

6. Uso adequado de recursos didáticos (10 pontos) (Qualidade e habilidade no uso); 

7. Fechamento da aula (10 pontos) (Sistematização, síntese e verificação); 

8. Nível técnico (5 pontos) (Dicção, gramática, uso de termos técnicos, nível técnico adequado à 

proposta do concurso); 

9. Autocontrole e motivação (5 pontos) (Postura e a dinâmica diante da banca, capacidade de 

despertar o interesse e a participação, equilíbrio de postura e ânimo). 

 
Observações 

 

• Compõe a prova didática também uma etapa de arguição com questões feitas pelos membros 

da banca para verificação de domínio de conteúdo e dos demais aspectos da aula. 

• O candidato que obtiver nota inferior a 60 pontos na prova didática será desclassificado do 

concurso. 

• Serão permitidos os seguintes recursos: plataforma Microsoft Teams, compartilhamento de tela, 

apresentação de slides, recursos de áudio e vídeo (microfone, webcam, etc.). 

 

 

mailto:concursodmqtm@gmail.com
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Entrevista: aspectos específicos 

 

• Data e hora da entrevista: conforme mostrado na Tabela 1 

• Duração da entrevista: 15 minutos 

• Valor da entrevista: 100 pontos 

 

A entrevista consiste em uma arguição com um conjunto de questões com valores definidos pela banca e 

envolvendo de forma ampla quaisquer aspectos de interesse da instituição com a contratação do professor. 

O candidato que obtiver nota inferior a 60 pontos na entrevista será desclassificado do concurso. 

 

 

Observações importantes para evitar prejuízos ao bom funcionamento do processo público 

 

1. Somente o diploma já validado por uma Instituição de Ensino Superior Brasileira é considerado um 

documento válido (simples protocolo, sem a validação final do diploma é motivo de 

desclassificação). Ata de Defesa de Mestrado/Doutorado não constitui documento probatório de 

titulação. Na ausência do diploma deverá ser apresentada uma declaração expedida pela Instituição 

de Ensino. 

2. Candidatos que atuaram/atuam como Professor Substituto em qualquer Instituição FEDERAL de 

Ensino, não podem ter novo contrato com a UNIÃO, pelo período de dois anos após o término do 

contrato. Exemplo: Quem foi professor substituto na UFMG no biênio 2009/2010 (dois anos), deve 

ficar afastado por dois anos, ou seja, 2011/2012. Em caso de dúvidas, consulte o Departamento de 

Pessoal da sua instituição contratante. 

3. O regime de contratação poderá ser de 20(vinte) ou 40(quarenta) horas semanais, distribuídas entre 

os turnos matutino, vespertino e noturno, a critério e interesse do CEFET-MG. Por isso, certifique-se 

da sua real disponibilidade. Os contratos envolvem, além da sala de aula, a elaboração de 

atividades extraclasse, como projetos de extensão, orientação de trabalhos de conclusão de curso e 

participação em grupos de pesquisa.  

 
 
 
Inscrições deferidas e não classificadas 
 
 
A Tabela 2 lista as inscrições deferidas e não classificadas após análise do currículo. 
 
Tabela 2 – Inscrição deferida e não classificada 

Linha Inscrição Inscrito Justificativa 

1 68 Tatiana Santos Andrade 
A candidata não atendeu ao item 3.2 de 
envio de documentação comprobatória 
para os itens do currículo 

 
 
 
Inscrições indeferidas 
 
A Tabela 3 a seguir lista as inscrições diretamente indeferidas e a justificativa da Banca Examinadora. 
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Tabela 3 – Inscrições indeferidas  

Linha Inscrição Inscrito Justificativa 

1 17 Adriano Galvão de Souza Azevedo 

O candidato não atendeu ao 
item 1 do Edital (Graduação em 
Engenharia Química ou em 
Química Industrial, com 
especialização, mestrado ou 
doutorado) 

2 7 Cassia Regina Alves Mendes 

3 25 Cassiano Lino dos Santos Costa 

4 80 Clelia Ribeiro de Oliveira 

5 27 Cléo Thomás Gabriel Vilela Menegaz Teixeira Pires 

6 69 Daphne Chiara Antônio 

7 72 Desirée Marianne Sales Silveira 

8 13 Ellen Denise Lopes Alves 

9 38 Fernanda Gabriel de Freitas 

10 31 Francielle de Oliveira Chagas 

11 34 Juliana Santos Barbosa 

12 82 Leandro Fernandes 

13 67 Leonardo Alves Rocha 

14 47 Luana Vohlbrecht de Souza 

15 88 Michelle Bitencourt 

16 28 Pamela Taisline Bandeira 

17 21 Roberta Alves Gomes Matos 

18 63 Rodrigo de Carvalho Pereira 

19 15 Suellen Nobrega Coutinho  

20 90 Talita Evelyn de Souza Castro 

21 86 Luciano Roni Silva Lara 
O candidato não obedeceu a 
data de envio de documentação 
(Item 2 do Cronograma). 

22 84 Ana Paula Marques de Oliveira Machado 

O candidato não atendeu ao 
item 3.2 do Edital (Não envio de 
documentos curriculares no 
formato PDF ou com acesso 
para tal) 

23 14 Carlos Eduardo Lima de Oliveira 

24 20 David Tiago de Faria Vieira 

25 12 Gustavo Dias Azevedo 

26 40 Homero de Oliveira Monteiro 

27 59 Jorge do Carmo Rodrigues 

28 89 Letícia Passos Miranda 

29 3 Mateus Vinícius Casagrande da Silva 

30 4 Rafael Oliveira Paes de Lima 

31 57 Renata Azevedo Balaguez 

32 11 Thiago Barreto da Silva Amaral 

33 64 Tuanny Santos Frantz 

 

 
Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e assinada pelos membros da Banca Examinadora. 

 

Timóteo, 16 de novembro de 2020 
 

 

Profa. Priscila Bernardes Silva 

 

Prof. Roney Anderson Nascimento de Aquino 

 

Prof. Tiago Almeida Silva 

 

PS. Assinaturas no documento digital 


