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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 nove dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, a Banca Examinadora para o cargo de 

PROFESSOR SUBSTITUTO/TEMPORÁRIO DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO DE ENSINO BÁSICO, 

TECNICO E TECNOLÓGICO reuniu-se no Campus Araxá do CEFET-MG, na cidade de Araxá, para relacionar 

os candidatos inscritos de acordo com o Edital nº 79, de 25 de abril de 2022. 

 

INSCRIÇÕES DEFERIDAS E CLASSIFICADAS APÓS ANÁLISE DE CURRÍCULO 

Área de conhecimento Nome Situação Data e Hora da entrevista e 

prova didática 

Língua Inglesa 

Bruna Guimarães Assis da Silva 

Deferida e 
Classificada 

16 de maio às 13:00  
https://meet.google.com/yzp-

mamk-fyp  

Felipe José Fernandes Macedo 

Deferida e 
Classificada 

16 de maio às 13:45 
https://meet.google.com/ing-

zqjx-gnx  

Nad Pereira Leite 

Deferida e 
Classificada 

16 de maio às 14:30 
https://meet.google.com/bod-

crho-boy  

 
As entrevistas e a prova didática ocorrerão on-line, pelo Google Meet, conforme links de acesso 
disponibilizados na tabela acima. 

 
PROVA DIDÁTICA EM LÍNGUA INGLESA 
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 em língua inglesa (10 pontos);  

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

3. Domínio de conteúdo (20 pontos); 

4. Coerência da aula em relação à teoria e à metodologia de ensino e de avaliação adotadas (20 
pontos)  

5. Uso de recursos didático-pedagógicos, didática e criatividade (10 pontos);  

6. Uso correto da norma culta da Língua Inglesa (10 pontos) 
7. Adequação da exposição ao tempo previsto (10 pontos).  

 
 
Tema para a prova didática: O gênero “perfil pessoal e de terceiros em redes sociais” e o item 
gramatical “adjetivos” em língua inglesa  
Tempo para a prova didática: 20 minutos  
 
Recursos permitidos: Páginas da internet, apresentações de PowerPoint, documentos em Word ou PDF, 
vídeos e áudios de diferentes naturezas, flash cards.  
 

https://meet.google.com/yzp-mamk-fyp
https://meet.google.com/yzp-mamk-fyp
https://meet.google.com/ing-zqjx-gnx
https://meet.google.com/ing-zqjx-gnx
https://meet.google.com/bod-crho-boy
https://meet.google.com/bod-crho-boy


ENTREVISTA 
Informações Importantes: 

1. Documento original com foto deverá ser apresentado à banca no início da entrevista. 
2. 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). 

3. Ata de Defesa de Mestrado não constitui documento probatório de titulação. Na ausência do 
diploma deverá ser apresentada uma declaração expedida pela Instituição de Ensino. 

4. 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 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. 

5. 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.  

6. 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 

Alexandra Cristina de Moura Indeferida As candidatas não atendem ao item 3.2 (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. Os candidatos 

também deverão enviar por e-mail declaração de ciência 

deste Edital, em especial do item 1) do Edital. 

Cassele Cristina Ferreira Ribeiro Indeferida 

Danielle Stephane Ramos Indeferida 

Janot Lellis Moura Indeferida 

Karoline Izabella de Oliveira Indeferida 

Simone Guimarães Matheus Indeferida 

Gisele Cristina Teodoro 

Indeferida A candidata não atende ao item 1 (Formação: Graduação 

em Letras com habilitação em Língua Inglesa - 

Licenciatura) do Edital. 

 

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

Examinadora.  

Profa. Bruna Gabriela Augusto Marçal Vieira  

Assinatura: _______________________________ 

Prof. Guilherme augusto Louzada Ferreira de Morais 

Assinatura: _______________________________ 

 Pedagoga Kênia Mota de Oliveira 

Assinatura: _______________________________ 



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

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 09/05/2022

ATA Nº 3/2022 - DFGAX (11.57.03) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 09/05/2022 12:57 )
BRUNA GABRIELA AUGUSTO MARCAL VIEIRA

CHEFE - TITULAR

DFGAX (11.57.03)

Matrícula: 3077328

 (Assinado digitalmente em 09/05/2022 13:43 )
GUILHERME AUGUSTO LOUZADA FERREIRA DE 

MORAIS
PROF ENS BAS TEC TECNOLOGICO-SUBSTITUTO

DFGAX (11.57.03)

Matrícula: 3254517

 (Assinado digitalmente em 09/05/2022 12:59 )
KENIA MOTA DE OLIVEIRA

PEDAGOGO-AREA

CDEAX (11.57.01.03)

Matrícula: 1809170

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número: https://sig.cefetmg.br/documentos/
, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 3 2022 ATA 09/05/2022 17ae5905b9

https://sig.cefetmg.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

