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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR
SUBSTITUTO

 

ATA DE REALIZAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA

 

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, na sala 12,
UNIR, do Campus Rolim de Moura, o professor Tadeu Pereira dos Santos e as professoras Avacir Gomes Santos Silva
e  Maria das Graças de Araújo, membros da Banca Examinadora do Processo simplificado para contratação de
Professor Substituto Campus Rolim de Moura Edital nº 001/2021, de 19 de julho de 2021, nomeados através da
Portaria Nº 63/2021/CRM/UNIR, de 23 de agosto de dois mil e vinte e um, iniciaram os trabalhos da segunda etapa
referente a entrega dos Planos de aula e da Prova Didática. Os candidatos que se fizeram presentes foram: Admilson
Borkart dos Anjos, Alana Nayara Nascimento Souza e Maurilio Nascimento Araújo. A candidata Perla Arruda Lima
não compareceu para essa etapa. Obedecendo o sorteio da ordem da apresentação a primeira Aula Didática teve início
as 9h15m com o candidato Maurilio Nascimento Araújo, que terminou a aula as 10h10m. Em relação as notas
atribuídas ao primeiro candidato pela banca, o examinador Tadeu Pereira dos Santos atribuiu a nota setenta e cinco
(75); a examinadora Avacir Gomes Santos Silva atribuiu a nota setenta e cinco (75); e a examinadora Maria das
Graças de Araújo atribuiu a nota setenta e cinco(75). O segundo o candidato Admilson Borkart dos Anjos iniciou a
aula as 10h30m com termino as 11h30m. Em relação as notas atribuídas ao segundo candidato pela banca, o
examinador Tadeu Pereira dos Santos atribuiu a nota noventa (90); a examinadora Avacir Gomes Santos Silva atribuiu
a nota noventa (90); e a examinadora Maria das Graças de Araújo atribuiu a nota noventa (90). A banca interrompeu
os trabalhos para o horário de almoço, com retorno as 13h30m. A terceira candidata  Alana Nayara Nascimento
iniciou a Prova Didática as 14h00 e terminou as 14h50m. Em relação as notas atribuídas a terceira candidata pela
banca, o examinador Tadeu Pereira dos Santos atribuiu a nota sessenta (60); a examinadora Avacir Gomes Santos
Silva atribuiu a nota sessenta e um (61); e a examinadora Maria das Graças de Araújo atribuiu a nota sessenta e cinco
(65). Após a finalização das Aulas Didáticas a Banca se reuniu para sistematização das notas. De acordo com o Edital,
a nota do candidato será a média aritmética simples das notas dadas pelos três membros da banca examinadora.
Assim, sendo, após a somatória das médias simples conforme o documento (0745809) os candidatos obtiveram,
respectivamente, as seguintes notas: Maurilio Nascimento Araújo, nota 75 (setenta e cinco); Admilson Borkart dos
Anjos, nota 90 (noventa); Alana Nayara Nascimento 62 (sessenta e dois). Nada mais havendo a tratar, a banca deu por
encerrada as atividades as 17h00, da qual, para constar, eu, Tadeu Pereira dos Santos, lavrei a presente Ata, que, lida e
aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

 

 

 

 

 

Prof. Tadeu Pereira dos Santos

 



Presidente da Banca Examinadora

 

 

 

Profa. Avacir Gomes Santos Silva

 

Membra da Banca Examinadora

 

 

 

Profa. Maria das Graças de Araújo

 

Membra da Banca Examinadora

 

 

Documento assinado eletronicamente por TADEU PEREIRA DOS SANTOS, Presidente da Comissão, em
26/08/2021, às 09:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por AVACIR GOMES DOS SANTOS SILVA, Docente, em 26/08/2021, às
10:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO, Docente, em 26/08/2021, às
15:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0745811 e o código CRC
6FC737A2.

Referência: Processo nº 23118.001567/2020-33 SEI nº 0745811

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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SUBSTITUTO

 

ATA DE REALIZAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA

 

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, na sala do Centro de
Documentação, sala 11 do Campus Rolim de Moura, os professores Cynthia Cristina de Morais Mota, Pâmela
Vicentini Faeti e Zairo Carlos da Silva Pinheiro, membros da Banca Examinadora do Processo simplificado para
contratação de Professor Substituto Campus Rolim de Moura Edital nº 001/2021, de 19 de julho de 2021 nomeadas
através da Portaria Nº 66/2021/CRM/UNIR, de 23 de agosto de dois mil e vinte e um, iniciaram os trabalhos de
realização da prova didática com a entrega dos respectivos planos de aula. Os candidatos que se fizeram presentes
foram: ALEANDRO GONÇALVES LEITE, EMÍLIO SARDE NETO e JULIANA VERÔNICA DA SILVA. O
candidato KHAYO DJEMES BINAS DA PURIFICAÇÃO não compareceu nesta etapa. Obedecendo o sorteio da
ordem da apresentação a primeira aula didática foi do candidato ALEANDRO GONÇALVES LEITE, fez a entrega do
plano de ensino da aula cujo tema sorteado para todos os candidatos foi: “Povos indígenas da Amazônia e sua
historicidade". Após a entrega do Plano, o candidato iniciou a aula as nove horas e terminou às 9 h 46 min. Em relação
as notas atribuídas ao primeiro candidato pela banca, a examinadora Cynthia Cristina de Morais Mota atribuiu a nota
cem (100); a examinadora Pâmela Vincentini Faeti atribuiu a nota cem (100); e o examinador Zairo Carlos da Silva
Pinheiro a nota cem (100). O segundo o candidato EMÍLIO SARDE NETO iniciou a aula as 10h 16 m com termino as
11h 05 min. Em relação as notas atribuídas ao segundo candidato pela banca, a examinadora Cynthia Cristina de
Morais Mota atribuiu a nota oitenta (80); a examinadora Pâmela Vicentini Faeti  setenta e cinco (75); e o examinador
Zairo Carlos da Silva Pinheiro atribuiu a nota oitenta (80). A terceira candidata  JULIANA VERÔNICA DA SILVA
iniciou  a Prova Didática as 11 h 41 m e terminou as 12 h 23 min. Em relação as notas atribuídas a terceira candidata
pela banca, a examinadora Cynthia Cristina de Morais Mota atribuiu a nota 75 setenta e cinco (75); a examinadora
Pâmela Vicentini Faeti atribuiu a nota setenta e cinco (75); e o examinador Zairo Carlos da Silva Pinheiro atribuiu a
nota setenta e cinco (75). Após finalização das Aulas Didáticas a banca  se reuniu para sistematização das notas. De
acordo com o Edital, a nota do candidato será a média aritmética simples das notas dadas pelos três membros da banca
examinadora. Assim, sendo, após a somatória das médias simples os candidatos obtiveram, respectivamente, as
seguintes notas: ALEANDRO GONÇALVES LEITE, nota 100 (cem); EMÍLIO SARDE NETO nota 78 (setenta e
oito); JULIANA VERÔNICA DA SILVA nota 75 (setenta e cinco). Nada mais havendo a tratar, a banca deu por
encerrada as atividades as 13h 00, da qual, para constar, eu, Cynthia Cristina de Morais Mota, lavrei a presente Ata,
que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

 

 

Cynthia Cristina de Morais Mota

Presidenta

 

 

Pâmela Vicentini Faeti

Membra



 

 

Zairo Carlos da Silva Pinheiro

Membro

 

 

Documento assinado eletronicamente por CYNTHIA CRISTINA DE MORAIS MOTA, Presidente da
Comissão, em 27/08/2021, às 11:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por PAMELA VICENTINI FAETI, Membro da Comissão, em
27/08/2021, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ZAIRO CARLOS DA SILVA PINHEIRO, Docente, em 27/08/2021,
às 11:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0746759 e o código CRC
DDE14872.

Referência: Processo nº 23118.001567/2020-33 SEI nº 0746759
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EDITAL Nº 01/2021/RM/UNIR, DE 19 DE JULHO DE 2021

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR
SUBSTITUTO

 

ATA DE REALIZAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA

 

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, na sala do Laboratório de
Ensinagem do Bloco C do Campus Rolim de Moura, as professoras Fernanda Emanuele Souza de Azevedo, Edneia
Bento de Souza Fernandes e Indira Simionatto Stedile Assis Moura, membros da Banca Examinadora do Processo
simplificado para contratação de Professor Substituto Campus Rolim de Moura Edital nº 001/2021, de 19 de julho de
2021 nomeadas através da Portaria Nº 62/2021/CRM/UNIR, de 23 de agosto de dois mil e vinte e um, iniciaram os
trabalhos de realização da prova didática. Após a organização dos equipamentos, as nove horas e dez minutos a
candidata presente, VERÔNICA GUEDES DA SILVA, fez a entrega do plano de ensino da aula cujo tema sorteado
foi: “A educação bilíngue para surdos no Brasil”. Após a entrega do Plano, a candidata iniciou a aula as nove horas e
dez minutos e encerrou as nove horas e quarenta e três minutos, perfazendo o tempo de trinta e dois minutos. Em
seguida a banca examinadora procedeu a arguição da candidata. Após o encerramento da prova a banca examinadora
se reuniu para a avaliação, chegando aos seguintes resultados. A candidata não cumpriu na realização da prova
didática o item quatro ponto dois ponto um do edital (4.2.1) onde se lê que "o tempo mínimo para exposição da prova
didática será de quarenta (40) minutos, sendo desclassificado automaticamente o candidato que concluir em tempo
inferior. Em relação as notas atribuídas pelas componentes da banca, a  examinadora Fernanda Emanuele Souza de
Azevedo atribuiu a nota sessenta e cinco inteiros (65); a examinadora Edneia Bento de Souza Fernandes atribuiu nota
cinquenta inteiros (50) e a examinadora Indira Simionatto Stedile Assis Moura atribuiu a nota cinquenta e cinco
inteiros (55). Nada mais havendo a tratar, a banca deu por encerrada as atividades as doze horas e quinze minutos, da
qual, para constar, eu, Fernanda Emanuele Souza de Azevedo, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por
todos assinada eletronicamente.

 

 

Documento assinado eletronicamente por EDNEIA BENTO DE SOUZA FERNANDES, Tradutora Interprete
de Linguagem Sinais, em 25/08/2021, às 20:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por INDIRA SIMIONATTO STEDILE ASSIS MOURA, Docente, em
25/08/2021, às 20:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA EMANUELE SOUZA DE AZEVEDO, Docente, em
26/08/2021, às 18:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0745483 e o código CRC
DCFE423B.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


Referência: Processo nº 23118.001567/2020-33 SEI nº 0745483
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Ata do Recebimento do Material para Aula Didática e Aula Didática

 

Aos 25 dias do mês de agosto de ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, na sala 16 do bloco E do Campus Rolim
de Moura, os professores Dr. Diego Henrique de Almeida, Dra Kachia Hedeny Téchio e Me. Guilherme Benelli de
Azevedo, membros da Banca Examinadora do Processo simplificado para contratação de Professor Substituto Campus
Rolim de Moura Edital nº 001/2021, de 19 de julho de 2021 nomeados através de Portaria 65/2021 da Direção do
Campus, iniciaram os trabalhos conferindo os candidatos presentes, e realizando a recepção do materiais (Planos de
aula e apresentações). A candidata Vania Cristina Caffer Tavares não compareceu. As 9:30 iniciaram-se os trabalhos
de avaliação didática, conforme ordem de apresentação sorteada. Às 16:30 encerraram-se os trabalhos de avaliação
didática. Todas as aulas e arguições foram gravadas pela equipe do certame. Às 16:40 os membros da banca iniciaram
o trabalho de consolidação das fichas e elaboração desta ata. Às 17:30 encerraram-se os trabalhos. Nada mais havendo
a tratar, a banca deu por encerrada as atividades as 17:45, da qual, para constar, eu, Diego Henrique de Almeida, lavrei
a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

 Candidato Presidente Membro 1 Membro 2 Média Situação observação

Ariane Cristine
Rebelo Lima 50 55 65             57 Desclassificada Item 4.4

Danilo Da Silva
Marinho 91 85 85 87 Classificado  

Gustavo Neco Da
Silva 91 90 90 90 Classificado  

Layssa Carla
Rodrigues   - -  -  - Desclassificada

Tempo de
apresentação 38
minutos - Item
4.2.1

Lindomar Alves De
Souza 83 80 80 81 Classificado  

Pablo De Tarso
Nordeste Almeida
De Lima

  - -  -  - Desclassificado Tempo de
apresentação 36
minutos - Item
4.2.1



Vania Cristina Caffer
Tavares   - -  -  - Desclassificada  Não compareceu

 

Dr. Diego Henrique de Almeida
Presidente da Banca Examinadora

 

Dra Kachia Hedeny Téchio
Membro da Banca Examinadora (membro 1)

 

Me. Guilherme Benelli de Azevedo
Membro da Banca Examinadora (membro 2)

Documento assinado eletronicamente por DIEGO HENRIQUE DE ALMEIDA, Presidente da Comissão, em
26/08/2021, às 21:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por KACHIA HEDENY TECHIO, Docente, em 27/08/2021, às 09:23,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0746565 e o código CRC
7106A6AC.

Referência: Processo nº 23118.001567/2020-33 SEI nº 0746565
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