
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais  

Departamento de Química 
 

Campus BH – Nova Suíça 
 
 
 

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 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 TECNOLOGICO reuniu-se virtualmente, na cidade de Belo Horizonte, para 
relacionar os candidatos inscritos e analisar os currículos e as documentações solicitadas nos 
termos do Edital Nº 100, de 16 de novembro de 2020, para a área de conhecimento Mineralogia 
Geologia Aplicada à Engenharia e Química do primeiro ano do Ensino Médio. O quadro a seguir 
apresenta a relação dos candidatos classificados nessa etapa e o encaminhamento para as etapas 
seguintes, de acordo com o Edital nº 100 de 16 de dezembro de 2020. 

 
INSCRIÇÕES DEFERIDAS E CLASSIFICADAS APÓS ANÁLISE DE CURRÍCULO 

Área de 

conhecimento 
Nome Situação  

Prova Didática/ 

Entrevista 

Dia: 

18/01/2021 

Mineralogia;   

Geologia 

Aplicada à 

Engenharia;   

Química do 

primeiro ano do 

Ensino Médio 

Alexandre Golia Classificado 08:00 

Ana Carolina Campos Mateus Classificado 08:40 

Christopher Rocha de Rezende Classificado 09:20 

Diogo Gabriel Sperandio  Classificado 10:00 

Fernando Estevão Rodrigues Crincoli Pacheco Classificado 10:40 

Flávia Cristina Silveira Braga Classificado 11:20 

Igor Vasconcelos Santana Classificado 14:00 

Job Tolentino Junior Classificado 14:40 

Lucas da Rocha Pinto  Classificado 15:20 

Marcus Vinicius Souza Classificado 16:00 

Pedro Leonardo Nicolau do Carmo Rossi Vieira Classificado 16:40 

Raíssa Santiago Mendes Classificado 17:20 

 

A entrevista e a prova didática ocorrerão no dia 18/01/2021 nos respectivos horários indicados no 
quadro acima.  
 
PROVA DIDÁTICA 
 
A prova didática terá o valor de 100 pontos e terá como objetivo avaliar o desempenho do candidato 
nos itens listados, valorados da seguinte forma: 
  
1. Planejamento (10 pontos) 

1.1. Adequação dos objetivos ao conteúdo (2 pontos) 
1.2. Seleção e organização sequencial do conteúdo (2 pontos) 
1.3. Estratégia de ensino (2 pontos) 
1.4. Adequação do Plano de Aula (2 pontos) 
1.5. Adequação da Bibliografia ao tema (2 pontos)  



2. Desenvolvimento da aula (80 pontos); 
2.1. Adequação ao tempo (10 pontos) 
2.2. Clareza na apresentação (10 pontos) 
2.3. Adequação do conteúdo para alunos da graduação (10 pontos) 
2.4. Desenvolvimento sequencial da exposição (10 pontos) 
2.5. Uso adequado dos recursos didáticos (10 pontos) 
2.6. Capacidade de sintetizar os pontos fundamentais (10 pontos) 
2.7. Domínio do conteúdo (10 pontos) 

  
3. Atuação do Professor (10 pontos);  

3.1. Uso de linguagem técnico-científica adequada ao tema (5 pontos) 
3.2. Postura e uso correto da norma culta da Língua Portuguesa (5 pontos)   

 
Os candidatos deverão acessar o link da aula apenas na data prevista na tabela acima e com 5 
(cinco) minutos de antecedência do seu horário, digitar o seu nome completo no campo disponível 
para que a Banca possa realizar a identificação do candidato e, assim, permitir a sua admissão à 
sala da videoconferência. O prazo para ingresso do candidato na sala de videoconferência após 
início do horário previsto será de 05 minutos. A Banca não se responsabiliza por incompatibilidades 
técnicas e nem por problemas de conexão de internet do candidato. 
 
No primeiro momento será realizada a prova didática e, em seguida, a entrevista. Durante as duas 
etapas o candidato deverá estar com áudio e vídeo ativos. A entrevista e a prova didática são 
eliminatórias e classificatórias. 
 
Para a Prova Didática, o candidato deverá preparar e ministrar uma aula no modelo Ensino Remoto 
sobre o tema e no tempo fornecidos abaixo. O candidato deverá compartilhar com a Banca 
Examinadora o seu Plano de Aula (no máximo 1 folha de papel do formato A4, frente e verso se 
necessário), bem como o material que será usado na sua apresentação (caso houver), no formato 
PDF, até as 12:00 h do dia 17/01/2021 pelo e-mail quimtec-ns@cefetmg.br, sob pena de 
desclassificação. 
 
Não serão aceitas quaisquer alterações nos materiais enviados após o horário estipulado. Caso o 
candidato pretenda apresentar materiais auxiliares, complementares à explanação, estes deverão 
aparecer listados no Plano de Aula.  
 
ENDEREÇO DA SALA: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/marcio-silva-basilio 
 
TEMA PARA A PROVA DIDÁTICA: A origem da cor nos minerais 
 
TEMPO MÁXIMO DE APRESENTAÇÃO: 15 minutos 
 
RECURSOS PERMITIDOS: Recursos audiovisuais (é permito o compartilhamento de tela) 
 
 

ENTREVISTA 

A entrevista terá o valor de 100 pontos e terá como objetivo avaliar o desempenho do candidato nos 
itens listados, valorados da seguinte forma: 

1. Domínio do conteúdo nas áreas das disciplinas que serão ministradas (50 pontos) 

2. Clareza e objetividade no pensamento e na expressão (30 pontos) 

3. Disponibilidade de horários (20 pontos) 

 

RESULTADO FINAL 

Será considerado a provado, o candidato que obtiver mais pontos na Média Ponderada das três 
etapas do concurso, considerando os seguintes pesos:  
Prova de Títulos: peso 1 
Prova Didática: peso 2 
Entrevista: peso 1 

 
 

mailto:quimtec-ns@cefetmg.br
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/marcio-silva-basilio


Informações Importantes: 
   

1. Candidatos que atuaram como Professor Substituto em qualquer INSTITUIÇÃO FEDERAL 
DE ENSINO nos últimos 2 anos, não podem ser desclassificados na prova de títulos, mas a 
assinatura de novo contrato com a UNIÃO é limitada pela lei 8.745/93. 
 

2. A titulação mínima exigida no Edital 100/20 é de Especialização. 
  

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 extra-classe, como projetos de extensão, orientação de 
trabalhos de conclusão de curso e participação em grupos de pesquisa. 
  

4. Os horários de aula serão informados na entrevista e podem sofrer alterações, à critério do 
Departamento Química. 
 

5. As aulas estão iniciando na forma remota em 2021, mas não há definição oficial sobre o 
período de manutenção desse modelo. Portanto, o candidato deve estar ciente de que, 
dentro do tempo estabelecido pelo contrato, as aulas poderão retornar ao modelo 
presencial, afetando diretamente a sua disponibilidades e a carga horária ministrada.  

 

 

 

INSCRIÇÕES INDEFERIDAS OU  
DESCLASSIFICADAS APÓS ANÁLISE DE CURRÍCULO 

Área de conhecimento Nome Situação  Justificativa 

Mineralogia;        

Geologia Aplicada à 

Engenharia;   Química 

do primeiro ano do 

Ensino Médio 

Joyce Castro de Menezes Duarte Desclassificado Os candidatos não 

apresentaram a 

documentação 

comprobatória dos títulos Raphael Martins Coelho Desclassificado 

Úrsula Roxanne Leandro Indeferida 

A candidata não 

comprovou o 

a titulação mínima 

exigida no Edital 
 

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

 

Prof: Márcio Silva Basílio  

Profª: Raquel Vieira Mambrini  

Profª Carolina Deluca de Moura 
 
 


