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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 vinte e oito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, a Banca Examinadora para o cargo 

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

TECNICO E TECNOLÓGICO reuniu-se on line através da Plataforma Google Meet, para analisar a relação 

de documentos comprobatórios apresentados pelos candidatos inscritos no Edital nº 01 de 11 de janeiro de 

2021 e após conferência classificar os candidatos em conformidade com o barema regulamentado pela 

Portaria DIR 792/17, de 10 de agosto de 2017.  

 

INSCRIÇÕES DEFERIDAS E CLASSIFICADAS APÓS ANÁLISE DE CURRÍCULO 

Área de 
conhecimento 

Nome Situação Data e Hora da 
entrevista e prova 

didática 

Agendamento Prova 
Didática/Entrevista 

via Google Meet 

Educação Física 

Rosa Virginia Diaz Guerrero 
Classificado 05 fevereiro 2021 – 

7:00 
meet.google.com/pms-

hdct-tyh 

Kamila Regina Santana 
Classificado 05 fevereiro 2021 – 

8:00 
meet.google.com/ede-

mjoz-tyv 

Amanda Pedroso 
Classificado 05 fevereiro 2021 – 

9:00 
meet.google.com/dki-

hnao-hoi 
 
 

INSCRITOS DESCLASSIFICADOS  

Área de 
conhecimento 

Nome Situação 

Educação Física 

Jáder de Souza Teodoro  
Desclassificados por não apresentarem 

documentação conforme item 3.2 do Edital nº 01 de 
11 de janeiro de 2021 

Wemerson Aparecido de Oliveira 
Odilon da Cunha Alves 
Marcia Helena Resende 
Bruno de Oliveira 
Kelle Moreira de Oliveira 

 
 
 
PROVA DIDÁTICA 
 
ATENÇÃO: Os candidatos deverão disponibilizar para a banca o material utilizado na prova didática de 
forma digital, como previsto pelo Edital 01 de 11 de janeiro de 2021. 
 
Arquivo 2: Plano de aula/plano didático, slides e outros documentos ou arquivos que serão utilizados 
durante a apresentação da prova didática, devem estar em formato pdf, em e-mail único conforme datas 
previstas no item 5 do cronograma (01/02/2021 a 03/02/2021). 
Os arquivos deverão ser enviados para o e-mail: sergiobarcelos@cefetmg.br 
 
A prova didática será realizada de forma remota, através do Google Meet, no dia 05/02/2021. Os 
horários de cada candidato constam na primeira tabela acima. 



A prova didática terá o valor de 100 pontos e tem como objetivo averiguar o desempenho dos(das) 
candidatos(as) nos itens discriminados abaixo, de acordo com as suas respectivas pontuações:  
 

1. Plano de aula (5 pontos);  
2. Sequência, concatenação de ideias e desenvolvimento do tema (25 pontos);  
3. Domínio de conteúdo (45 pontos);  
4. Uso de linguagem técnico-científica adequada ao tema (15 pontos);  
5. Uso correto da norma culta da Língua Portuguesa e adequação da exposição ao tempo previsto (10 

pontos). 
 
Tema para a prova didática: Filosofia e Educação Física no Ensino Médio – existem possibilidades de 

atividades interdisciplinares? 

Tempo: 15 minutos de aula ao candidato, 5 minutos para arguição para banca e 5 minutos para entrevista. 

 
Informações Importantes: 
 

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). 

2. Ata de Defesa de Mestrado ou Doutorado não constitui documento probatório de titulação. Na 
ausência do diploma deverá ser apresentada uma declaração expedida pela Instituição de Ensino. 

3. 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: Professor Substituto da 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. 

4. 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 de ministrar as aulas regulares, a 
elaboração de atividades extraclasse (treinos esportivos), como projetos de extensão, bem como a 
possibilidade de orientação de trabalhos de conclusão de curso e participação em grupos de 
pesquisa.  

5. Os horários de aula do ano corrente, respectivos às turmas para as quais são lecionadas as aulas 
de Educação Física, bem como os tipos e as formas de atividades extraclasses realizados serão 
informados na entrevista. Os horários podem sofrer alterações, a critério do Departamento de 
Formação Geral do CEFET MG - Araxá. 

 
 

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

Examinadora.  

Prof. Sérgio Cardoso Barcelos 

Assinatura: _______________________________ 

Prof. Gabriela Villela Arantes 

Assinatura: _______________________________ 

 Prof. Catarina Barbosa Torres Gomes 

Assinatura: _______________________________ 


