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Araxá, 17 de agosto 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 dezessete dias do mês de agosto de dois mil e vinte um, a Banca Examinadora para o 

cargo de PROFESSOR SUBSTITUTO/TEMPORÁRIO DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO DE ENSINO 

BÁSICO, TECNICO E TECNOLOGICO reuniu-se no Campus Araxá do CEFET-MG, na cidade de 

Araxá para relacionar os candidatos inscritos de acordo com o Edital nº 82, de 30 de julho de 

2021. 

 

INSCRIÇÕES DEFERIDAS E CLASSIFICADAS APÓS ANÁLISE DE CURRÍCULO 

Área de 
conhecimento 

Nome Situação Data e Hora da 
entrevista e prova 

didática 

Link para a entrevista e 
prova didática 

Língua 
Inglesa 

Eduardo Pimentel da Rocha 
 

 

 
Classificado  

 
25/08/2021  

das 14:00 às 14:30 

 
https://meet.google.com/nfe-

eyzj-qvb 

 

Gislene da Silva 
 

 

 
Classificada 

 
25/08/2021  

das 15:00 às 15:30 

 
https://meet.google.com/saq-

hpqv-cty 

 

Guilherme Augusto Louzada 
Ferreira de Morais 

 

 

Classificado  

 

25/08/2021  
das 16:00 às 16:30 

 

https://meet.google.com/kda-
cfff-uaq 

 

Stefani Moreira Aquino Toledo 
 
 

 

Classificada 

 

25/08/2021  
das 17:00 às 17:30 

 

https://meet.google.com/gjp-
qivx-anv 

 

 

• As entrevistas e as provas didáticas ocorrerão por webconferência, nos links discriminados acima à 

frente do nome de cada candidato. Plataforma: Google Meet.  

• 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. 

 • O candidato deve estar disponível por um período de 10 minutos antes ou depois do horário 

previsto dada a possibilidade de eventuais antecipações ou atrasos.  

https://meet.google.com/nfe-eyzj-qvb
https://meet.google.com/nfe-eyzj-qvb
https://meet.google.com/saq-hpqv-cty
https://meet.google.com/saq-hpqv-cty
https://meet.google.com/kda-cfff-uaq
https://meet.google.com/kda-cfff-uaq
https://meet.google.com/gjp-qivx-anv
https://meet.google.com/gjp-qivx-anv


• Em caso de perda de conexão do candidato durante a entrevista e/ou a prova didática, será 

descontado do tempo máximo da(s) prova(s) o período perdido, sem conexão.  

• Em caso de problemas de conexão pelos membros da banca examinadora, o candidato não será 

prejudicado, podendo agendar outro horário para a realização da prova, no mesmo dia. 

 
INSCRIÇÕES DEFERIDAS E NÃO CLASSIFICADAS APÓS ANÁLISE DE CURRÍCULO 

Área de 

conhecimento 

Nome Situação 

Língua Inglesa ------ ----- 

 

 
PROVA DIDÁTICA  
 

A prova didática terá o valor de 100 pontos e terá como objetivo apurar o desempenho do 

candidato nos itens listados, valorados da seguinte forma:  

 

1. Plano de aula (10 pontos);  

2. Sequência, concatenação de ideias e desenvolvimento do tema (20 pontos);  

3. Domínio de conteúdo (40 pontos);  

4. Uso de recursos didático-pedagógicos e criatividade (10 pontos);  

5. Uso correto da norma culta da Língua Inglesa (10 pontos);  

6. Adequação da exposição ao tempo previsto (10 pontos).  

 

O candidato deverá enviar à Banca Examinadora o plano de aula redigido em Língua 

Inglesa até o dia 24 de agosto de 2021, às 23:59, por meio do endereço eletrônico:  

dfg-ax@cefetmg.br 

 

Tema para a prova didática: “Teaching grammar through discourse genres” 
 

Tempo: 20 minutos  
 

Recursos permitidos: Apresentação oral com ou sem recursos digitais: PowerPoint, links para 

outras mídias, arquivos em PDF e Word, arquivos de vídeo e áudio, entre outros. 

 
 

ENTREVISTA  

 
Tempo: 10 minutos 
 

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). 

mailto:dfg-ax@cefetmg.br


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 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. 

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 

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.  

5. Os horários de aula serão informados na entrevista e podem sofrer alterações, a critério do 

Departamento de Formação Geral 

 

INSCRIÇÕES INDEFERIDAS 

Área de 
conhecimento 

Nome Situação Justificativa 

Língua Inglesa 

Felipe Jose Fernandes Macedo Indeferida 

O candidato não atende ao item 
(3.1 e 3.2) do Edital. 

Jackson Rafael Santos Pereira Indeferida 

Priscilla Tulipa da Costa Indeferida 

Fernanda Ferreira de Araújo Ribeiro Indeferida 

Camila da Silva Gomes Indeferida 

 

 

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

Banca Examinadora.  



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE
MINAS GERAIS
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO,
ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 17/08/2021

ATA Nº 53/2021 - DFGAX (11.57.03) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 17/08/2021 18:27 )
JOSIMAR DOS REIS DE SOUZA

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

DFGAX (11.57.03)

Matrícula: 1221943

 (Assinado digitalmente em 17/08/2021 18:30 )
KENIA MOTA DE OLIVEIRA

PEDAGOGO-AREA

CDEAX (11.57.01.03)

Matrícula: 1809170

 (Assinado digitalmente em 17/08/2021 20:32 )
WELLINGTON ARAUJO MENDES JUNIOR

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

DFGAX (11.57.03)

Matrícula: 1407495
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