MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
Unidade Timóteo/Departamento de Formação Geral
Rua 19 de Novembro, 121 – Centro Norte – CEP: 35180-008
Timóteo/MG – Tel. +55.31.3845-4606

Timóteo, 23 de julho 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 e três dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, a Comissão Examinadora para o
cargo de professor substituto/temporário da carreira de Magistério de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, após análise de currículos e documentos solicitados nos termos do Edital
n.º 69, de 1º de julho de 2021, para a área de Português; Redação (Nível Médio) e Português
(Nível Superior), apresenta a seguir os resultados dessa etapa e dá encaminhamento às etapas
seguintes.
Inscrições deferidas após análise de currículo e documentos
O Quadro 1 apresenta as inscrições deferidas e classificadas após análise do currículo, documentação comprobatória e declaração de ciência dos termos do Edital n.º 69, de 1º de julho de
2021, assim como data e hora das etapas de prova didática e entrevista.
Quadro 1 — Inscrições deferidas e classificadas; data e hora da prova didática e da entrevista
Data e hora da prova didática e
da entrevista

Nome

Situação

Alice Bicalho de Oliveira

Deferida

26/07/2021 — 7h30 a 8h05

Breno Fonseca Rodrigues

Deferida

26/07/2021 — 8h10 a 8h45

Carolina Nascimento Paschoal Badaró

Deferida

26/07/2021 — 8h50 a 9h35

Cícero Ferreira Pinto Neto

Deferida

26/07/2021 — 9h40 a 10h15

Élen Rodrigues Gonçalves

Deferida

26/07/2021 — 10h20 a 10h55

Gustavo Augusto Fonseca Silva

Deferida

26/07/2021 — 11h00 a 11h35

Luana Melissa de Carvalho

Deferida

27/07/2021 — 7h30 a 8h05

Nayana Moreira Moraes

Deferida

27/07/2021 — 8h10 a 8h45

Sibely Oliveira Silva

Deferida

27/07/2021 — 8h50 a 9h35

Valdete Nunes Silva

Deferida

27/07/2021 — 9h40 a 10h15

Wagner Fredmar Guimarães Júnior

Deferida

27/07/2021 — 10h20 a 10h55

William Ferreira Matos

Deferida

27/07/2021 — 11h00 a 11h35

Ata de homologação — Edital N.º 69 de 1º de julho de 2021.

1/4

Prova didática e entrevista: aspectos gerais
Provas Didáticas e Entrevistas ocorrerão remotamente por meio de videoconferência realizada
na plataforma Microsoft Teams. O acesso à equipe intitulada “Processo seletivo: Edital
69/2021” deve ser feito por meio do link:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a_hBLbsCEfzWNy9WJUA5duZ2IcEpFDLdZEIijoWfqMwc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=8b4c26b9-dce6-4731-a6c345fb469954fa&tenantId=ef9d67f2-bd3f-4e0c-84ba-3ffc81ab1c83
Após aprovação pelo moderador da equipe, o candidato deve ingressar na reunião iniciada com
o seu nome.
•

Os candidatos deverão acessar a sala da videoconferência apenas na data e horário previstos no Quadro 1.

•

O candidato deve apresentar documento de identificação e manter a câmera e o microfone ativados durante a prova didática e a entrevista. Testar os equipamentos e a conexão antes da prova.

•

A comissão examinadora não se responsabiliza por incompatibilidades técnicas e nem
por problemas de conexão à internet do candidato. Em caso de perda de conexão do
candidato durante a entrevista e/ou a prova didática, o período sem conexão será descontado do tempo máximo da prova.

•

Em caso de problemas de conexão pelos membros da comissão examinadora, o candidato não será prejudicado, podendo agendar outro horário para a realização da prova,
no mesmo dia.

•

Todos os candidatos terão cinco minutos de tolerância para ingressar na reunião iniciada
com seu respectivo nome, conforme o Quadro 1.

•

Prova Didática e Entrevista são eliminatórias e classificatórias.

•

No primeiro momento, será realizada a Prova Didática, em seguida, a Entrevista.

Prova Didática: aspectos específicos
• Tema da prova didática: Literatura de matrizes Afro-Brasileira e Indígenas.
•

A aula terá duração de quinze (15) minutos e será destinada a alunos do Ensino Médio.

•

Os recursos didáticos permitidos: compartilhamento da tela do candidato, apresentação
oral com ou sem recursos digitais limitados às capacidades técnicas da plataforma.

•

Data e horário das provas didáticas: conforme Quadro 1 acima.

•

Em conformidade com o cronograma do Edital N.º 69 de 1º de julho de 2021, o candidato deverá enviar para o endereço de e-mail: concursosubstitutodfg@gmail.com — até
as 25h59 (horário de Brasília) do dia 25/07/2021 — o plano de aula e demais materiais
utilizados na prova didática.

•

Arquivo único, contendo plano e materiais, em formato PDF.

•

O arquivo deverá ser nomeado da seguinte forma “Plano de Aula_Nome do Candidato”.

Ata de homologação — Edital N.º 69 de 1º de julho de 2021.

2/4

A prova didática terá o valor de 100 pontos e terá como objetivo apurar do candidato seu desempenho nos itens listados a seguir, valorados da seguinte forma:
1. Plano de aula (10 pontos);
2. Sequência, concatenação de ideias e desenvolvimento do tema (10 pontos);
3. Domínio de conteúdo (40 pontos);
4. Uso de linguagem técnico-científica adequada ao tema (10 pontos);
5. Uso de criatividade (10 pontos);
6. Uso correto da norma culta da Língua Portuguesa (10 pontos);
7. 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 mostrado no Quadro 1
•

Duração da entrevista: cinco minutos

•

Valor da entrevista: 100 pontos

•

A entrevista consiste em uma arguição com um conjunto de questões com valores definidos pela comissão examinadora e envolve 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.

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 e Ata de Defesa de Doutorado não constituem documentos
probatórios 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
2015/2016 (dois anos) deve ficar afastado por dois anos, ou seja, 2017/2018. Em caso
de dúvidas, consulte a 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 CEFETMG. Por isso, certifique-se da sua real disponibilidade.
5. Os contratos envolvem, além da sala de aula, a participação em projetos interdisciplinares de ensino em andamento na instituição, a elaboração de atividades extraclasse, como projetos de extensão, orientação de trabalhos de conclusão de curso e
participação em grupos de pesquisa.
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Inscrições indeferidas
O Quadro 2 apresenta as inscrições deferidas e as justificativas da Comissão Examinadora.
Quadro 2 — Inscrições indeferidas
Nome

Situação

Adriana Alves Pinto

Indeferida

Henrique Romaniello Passos

Indeferida

João Victor Pacifico Damasceno Rocha

Indeferida

Luís Cláudio Dadalti

Indeferida

Mariana Pereira Guida

Indeferida

Thiago Oliveira Costa

Indeferida

Walkiria Felix Dias

Indeferida

Agnaldo Almeida de Jesus

Indeferida

Alana Ferreira Coelho

Indeferida

Célio de Sousa

Indeferida

Fernanda Sevarolli Creston Faria

Indeferida

Gilce Aparecida Quintão Castro

Indeferida

Isabela Rodrigues Lobo

Indeferida

Kátia Cristina de Oliveira Torres

Indeferida

Rafaela Pascoal Coelho

Indeferida

Vânia Gomes de Almeida

Indeferida

Alessandra Emanuelle Macieira Silva

Indeferida

Justificativa

O candidato não atende ao item 3.2
do Edital (“Todos os candidatos deverão entregar os documentos curriculares de forma digital para o email indicado no cronograma do
edital, na data prevista.”)

O candidato não atende ao item 3.2
do Edital (“Os candidatos também
deverão enviar por e-mail declaração de ciência deste Edital, em especial do item 1, a ser redigida de próprio punho.”)

A candidata não atende ao item 1 do
Edital (“Licenciatura ou Bacharelado em Letras, com Especialização
ou Mestrado ou Doutorado”)

Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e vai assinada eletronicamente pelos
membros da Comissão Examinadora.
Prof. Aurélio Takao Vieira Kubo (presidente da comissão)
Profa. Cláudia Mara de Souza
Prof. Luiz Antônio Ribeiro
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CLAUDIA MARA DE SOUZA

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
DFGTM (11.63.03)
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DELTEC (11.55.08)
Matrícula: 2153634
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