MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
Unidade Timóteo/Departamento de Computação e Construção Civil
Rua 19 de Novembro, 121 – Centro Norte – CEP: 35180-008
Timóteo/MG – Tel. +55.31.3845-4626

Timóteo, 22 de abril de 2021.

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 dias do mês de abril 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, para relacionar os candidatos inscritos de acordo com o Edital Nº 45, de 08 de abril de 2021.

INSCRIÇÕES DEFERIDAS E CLASSIFICADAS APÓS ANÁLISE DE CURRÍCULO

Tabela 1 – Inscrições deferidas e classificadas; data e hora da entrevista e da prova didática

Área de conhecimento

Instalações Prediais;
Saneamento Básico;
Planejamento e
Orçamento de Obras;
Tecnologia das
Construções.

Situação

Data e Hora da entrevista e
prova didática

Ana Luiza Rocha de Souza

Classificado

19/05/2021 – 07:00hs

Bianca Anacleto Araújo de Sousa

Classificado

19/05/2021 – 07:50hs

Fernando Kennedy Braga Oliveira

Classificado

19/05/2021 – 08:40hs

Gustavo de Oliveira Arantes

Classificado

19/05/2021 – 09:30hs

Karen Aparecida Freitas Peroni Maia

Classificado

19/05/2021 – 10:20hs

Lorena de Melo Sathler

Classificado

19/05/2021 – 11:10hs

Luana de Assis Lourenço

Classificado

19/05/2021 – 14:00hs

Mara Monaliza Linhares Pereira

Classificado

19/05/2021 – 14:50hs

Matheus Henrique Nunes Maia

Classificado

19/05/2021 – 15:40hs

Mayara Roberta de Castro

Classificado

19/05/2021 – 16:30hs

Ricardo Augusto dos Santos Horta

Classificado

19/05/2021 – 17:20hs

Nome

Entrevista e Prova Didática: aspectos gerais
- As entrevistas e provas didáticas ocorrerão de forma remota, através de videoconferência na plataforma Microsoft
Teams. O acesso à sala (equipe edital 45/2021) deve ser feito pelo link:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7603f0b482d84d9da7e87e2449ec3704%40thread.tacv2/conversations?gr
oupId=bbe0a3d4-c896-424a-8435-f5eb15c97715&tenantId=ef9d67f2-bd3f-4e0c-84ba-3ffc81ab1c83
Após aprovação pelo moderador da equipe, o candidato deve ingressar na reunião iniciada com o seu nome.
As entrevistas e provas didáticas serão gravadas na plataforma Microsoft Teams.
- Os candidatos deverão acessar a sala da videoconferência apenas na data e horário previstos na Tabela 1 acima.
- A Banca não se responsabiliza por incompatibilidades técnicas e nem por problemas de conexão de internet do (a)
candidato (a).

- Todos os candidatos terão 5 minutos de tolerância para ingressar na reunião iniciada com seu respectivo nome,
conforme Tabela 1.
- O candidato deverá estar com áudio e vídeo ativos durante a entrevista e a prova didática.
- A entrevista e a prova didática são eliminatórias e classificatórias.
- No primeiro momento será realizada a prova didática e, posteriormente, a entrevista.

Prova Didática: aspectos específicos
- Tema para a prova didática: “ASPECTOS RELACIONADOS A VEDAÇÕES VERTICAIS”.
- Duração da aula: 20 minutos
- Recursos permitidos: recursos audiovisuais.
- Data e hora da prova didática: conforme mostrado na Tabela 1.
- Até às 23h59min do dia 17/05/2021 (segunda-feira), o candidato deverá enviar para o e-mail
osvaldojunior@cefetmg.br em formato PDF, o seu Plano de Aula que será ministrada no dia da prova didática bem
como todo o material para a realização da prova didática.
A prova didática terá o valor de 100 pontos e terá como objetivo apurar do candidato seu desempenho nos itens
listados, valorados da seguinte forma:
1. Plano de aula (5 pontos);
2. Sequência, concatenação de ideias e desenvolvimento do tema (20 pontos);
3. Domínio de conteúdo (40 pontos);
4. Uso de linguagem técnico-científica adequada ao tema (15 pontos);
5. Uso de recursos didático-pedagógicos e criatividade (10 pontos);
6. Uso correto da norma culta da Língua Portuguesa e adequação da exposição ao tempo previsto (10 pontos).
- O candidato que obtiver nota inferior a 60 pontos na prova didática será desclassificado do concurso.

Entrevista: aspectos específicos
- Data e hora da entrevista: conforme apresentado na Tabela 1
- Duração da entrevista: 10 minutos
- Valor da entrevista: 100 pontos
- O candidato que obtiver nota inferior a 60 pontos na entrevista será desclassificado do concurso.

Informações Importantes:
1. 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 do 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.
2. 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.
3. Os horários de aula serão informados na entrevista e podem sofrer alterações, a critério do Departamento de
Computação e Construção Civil.
4. Esta comissão definiu que para as etapas iniciais do processo seletivo irá considerar como válido para
comprovação de titulação de mestre ou doutor os documentos provisórios emitidos por Instituição de Ensino
Superior Brasileira (declaração da defesa e/ou folha de aprovação), porém o candidato a docente selecionado
deverá apresentar os documentos legais, no ato da contratação (conforme item 7 do edital), que comprovam
todas as informações prestadas no ato da inscrição (somente o diploma já validado por uma Instituição de
Ensino Superior Brasileira é considerado documento válido).

INSCRIÇÕES INDEFERIDAS

Tabela 2 – Inscrições indeferidas e justificativas da Banca Examinadora

Área de conhecimento

Nome
Carlos Reis

Não classificado

Laísa do Rosário Souza
Carneiro

Instalações Prediais;
Saneamento Básico;
Planejamento e
Orçamento de Obras;
Tecnologia das
Construções.

Situação

Marcelo Muta Hotta

Não classificado

Não classificado

Maria Luisa Ribeiro
Antunes

Não classificado

Same Keuler Sousa
Santos

Não classificado

Shirley de Sousa Soares

Não classificado

Justificativa
O candidato não atendeu ao item 3.2 do Edital / Da
Comprovação (não obedeceu a data de envio de
documentação comprobatória de acordo com o
cronograma do edital).
A candidata não atendeu ao item 3.2 do Edital / Da
Comprovação (não obedeceu a data de envio de
documentação comprobatória de acordo com o
cronograma do edital).
O candidato não atendeu ao item 3.2 do Edital / Da
Comprovação (não obedeceu a data de envio de
documentação comprobatória de acordo com o
cronograma do edital).
A candidata não atendeu ao item 3.2 do Edital / Da
Comprovação (não obedeceu a data de envio de
documentação comprobatória de acordo com o
cronograma do edital).
A candidata não atendeu ao item 1 do Edital /
Formação (não possui especialização) e ao item 3.2
do Edital / Da Comprovação (não obedeceu a data
de envio de documentação comprobatória de
acordo com o cronograma do edital).
A candidata não atendeu ao item 3.2 do Edital / Da
Comprovação (não obedeceu a data de envio de
documentação comprobatória de acordo com o
cronograma do edital).

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

Timóteo, 22 de abril de 2021.

Prof. Osvaldo de Lana Nazareno Júnior
(Presidente da Banca)

Prof. Evandro Tolentino
(Titular)

Prof.ª Rosana Aparecida Ferreira Nunes
(Titular)
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EVANDRO TOLENTINO

(Assinado digitalmente em 22/04/2021 18:07 )
OSVALDO DE LANA NAZARENO JUNIOR

COORDENADOR - TITULAR
CTEDITM (11.50.39)
Matrícula: 2685143

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
DCCTM (11.63.05)
Matrícula: 2306916
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ROSANA APARECIDA FERREIRA NUNES
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
DCCTM (11.63.05)
Matrícula: 1735740
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