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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 um dias do mês de maio 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 48, de 20 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 

Nome Situação Data e Hora da entrevista e 
prova didática 

Língua Inglesa 

Adriana Alves Pinto Classificado 25/05/2021 – 09:00 

Arthur Almeida Passos Classificado 25/05/2021 – 09:50 

Beatriz Gontijo Campos Classificado 25/05/2021 – 10:40 

Cláudia Márcia Mafra de Sá Classificado 25/05/2021 – 11:30 

Claudiane Gurgel Bickel Classificado 25/05/2021 – 12:20 

Daniela Cleusa de Jesus Carvalho Classificado 25/05/2021 – 14:10 

Eduardo Pimentel da Rocha Classificado 25/05/2021 – 15:00 

Elisa Mattos de Sá Classificado 25/05/2021 – 15:50 

Ingride Chagas Gomes Classificado 25/05/2021 – 16:40 

Jordana Cristina Blos Veiga Xavier Classificado 26/05/2021 – 09:00 

Marlei Rose Renzetti Tartoni Classificado 26/05/2021 – 09:50 

Stefani Moreira Aquino Toledo Classificado 26/05/2021 – 10:40 

Victor Schlude Ribeiro Classificado 26/05/2021 – 11:30 

Viviane Monteiro Maroca Classificado 26/05/2021 – 12:20 

 
 

Entrevista e Prova Didática: aspectos gerais 

- As entrevistas e prova didática ocorrerão através de reunião remota, nos horários especificados, com 

acesso pelo seguinte endereço eletrônico: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/natalia-costa-leite. Após 

aprovação pelo moderador da equipe, o candidato deve ingressar na reunião.  

- 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, conforme Tabela 1.  

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

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/natalia-costa-leite


- 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 

O(A) candidato(a) deverá apresentar um plano didático para a produção do gênero textual relato de 

experiência considerando os multiletramentos, a integração entre as quatro habilidades e o ensino remoto. 

 
- Duração da aula: 20 minutos  

- Recursos permitidos: recursos audiovisuais.  

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

- Prazo para envio do plano didático: até às 23h59min do dia 24/05/2021 (segunda-feira). O(A) 

candidato(a) deverá enviar para o e-mail coord.linguas.estrangeiras@gmail.com, em formato PDF. 

 

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 Inglesa 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: 20 minutos  

- Valor da entrevista: 100 pontos  

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

 
 
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 termino do 

contrato. Exemplo: Professor Substituto da UFMG no biênio 2019/2020 (dois anos) deve ficar 

afastado por dois anos, ou seja, 2021/2022. 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 

mailto:coord.linguas.estrangeiras@gmail.com


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

atividades extra-classe, como reuniões, projetos de extensão, orientação de trabalhos de conclusão 

de curso e participação em grupos de pesquisa.  

 
 

INSCRIÇÕES INDEFERIDAS 

Tabela 2 – Inscrições indeferidas e justificativas da Banca Examinadora 

Área de 

conhecimento 

Nome Situação Justificativa 

Língua 
Inglesa 

Aleques Mateus Não classificado 

O candidato não atende ao item 3.2 do 
Edital (Da comprovação: Todos os 
candidatos deverão entregar os 
documentos curriculares de forma digital 
para o e-mail indicado no cronograma do 
edital, na data prevista). 

Amanda Magalhães 
Santiago 

Não classificado 

O candidato não atende ao item 3.2 do 
Edital (Da comprovação: Todos os 
candidatos deverão entregar os 
documentos curriculares de forma digital 
para o e-mail indicado no cronograma do 
edital, na data prevista). 

Ana Claudia Oliveira 
Azevedo 

Não classificado 

O candidato não atende ao item 3.2 do 
Edital (Da comprovação: Todos os 
candidatos deverão entregar os 
documentos curriculares de forma digital 
para o e-mail indicado no cronograma do 
edital, na data prevista). 

Carolina Bohórquez 
Grondona 

Não classificado 

O candidato não atende ao item 3.2 do 
Edital (Da comprovação: Todos os 
candidatos deverão entregar os 
documentos curriculares de forma digital 
para o e-mail indicado no cronograma do 
edital, na data prevista). 

Herbet Luis Tirelli Pinto 
Cardoso 

Não classificado 

O candidato não atende ao item 3.2 do 
Edital (Da comprovação: Todos os 
candidatos deverão entregar os 
documentos curriculares de forma digital 
para o e-mail indicado no cronograma do 
edital, na data prevista). 

Karla Patrícia da Silveira Não classificado 

O candidato não atende ao item 3.2 do 
Edital (Da comprovação: Todos os 
candidatos deverão entregar os 
documentos curriculares de forma digital 
para o e-mail indicado no cronograma do 
edital, na data prevista). 

Luciana Aguiar de Oliveira Não classificado 

O candidato não atende ao item 3.2 do 
Edital (Da comprovação: Todos os 
candidatos deverão entregar os 
documentos curriculares de forma digital 
para o e-mail indicado no cronograma do 
edital, na data prevista). 

Luciano Alves Lima Não classificado 

O candidato não atendeu ao item 1.0 do 
Edital (Da Formação: possuir Graduação 
em Letras com habilitação em Língua 
Inglesa (Licenciatura), com Mestrado ou 
Doutorado).  

Mara Carneiro de Lima Não classificado 
O candidato não atende ao item 3.2 do 
Edital (Da comprovação: Todos os 
candidatos deverão entregar os 



documentos curriculares de forma digital 
para o e-mail indicado no cronograma do 
edital, na data prevista). 

Maria Augusta de Matos 
Cruz 

Não classificado 

O candidato não atende ao item 3.2 do 
Edital (Da comprovação: Todos os 
candidatos deverão entregar os 
documentos curriculares de forma digital 
para o e-mail indicado no cronograma do 
edital, na data prevista). 

Marília Costa Mattos Não classificado 

O candidato não atende ao item 3.2 do 
Edital (Da comprovação: Todos os 
candidatos deverão entregar os 
documentos curriculares de forma digital 
para o e-mail indicado no cronograma do 
edital, na data prevista). 

Mauro Rodrigo da Silveira Não classificado 

O candidato não atende ao item 3.2 do 
Edital (Da comprovação: Todos os 
candidatos deverão entregar os 
documentos curriculares de forma digital 
para o e-mail indicado no cronograma do 
edital, na data prevista). 

Priscila Guadalupe Santos 
dos Santos Guterres 

Não classificado 

O candidato não atende ao item 3.2 do 
Edital (Da comprovação: Todos os 
candidatos deverão entregar os 
documentos curriculares de forma digital 
para o e-mail indicado no cronograma do 
edital, na data prevista). 

Renata Beatriz Freitas 
Estanislau 

Não classificado 

O candidato não atendeu ao item 1.0 do 
Edital (Da Formação: possuir Graduação 
em Letras com habilitação em Língua 
Inglesa (Licenciatura), com Mestrado ou 
Doutorado). 

Rodrigo Medeiros Campos Não classificado 

O candidato não atende ao item 3.2 do 
Edital (Da comprovação: Todos os 
candidatos deverão entregar os 
documentos curriculares de forma digital 
para o e-mail indicado no cronograma do 
edital, na data prevista). 

Thiago Carlos de Andrade Não classificado 

O candidato não atende ao item 3.2 do 
Edital (Da comprovação: Todos os 
candidatos deverão entregar os 
documentos curriculares de forma digital 
para o e-mail indicado no cronograma do 
edital, na data prevista). 

Thiago Martins Lage 
Bonsucesso 

Não classificado 

O candidato não atende ao item 3.2 do 
Edital (Da comprovação: Todos os 
candidatos deverão entregar os 
documentos curriculares de forma digital 
para o e-mail indicado no cronograma do 
edital, na data prevista). 

 

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

Examinadora.  

Profª. Natália Costa Leite 

Assinatura: _______________________________ 

Profª. Silvana Lúcia Teixeira de Avelar 

Assinatura: _______________________________ 

 Prof. Gláucio Geraldo Moura Fernandes 

Assinatura: _______________________________ 


