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PROCESSO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO ABERTA PELO EDITAL Nº 1 DE 29 DE SETEMBRO DE 2021

 

Aos vinte e um dias do mês de outubro de 2021, às 09 horas, na  Coordenação do Curso de Administração, da Faculdade de Ciências Aplicadas e Polí�cas -
FACAP, reuniram-se a Comissão de Seleção do Processo Simplificado de Seleção de Professor Subs�tuto aberta pelo Edital nº 1 de 29 de setembro de 2021,
publicado no Diário Oficial da União, em 30/09/2021, edição 186, seção 3, pg. 95, área de conhecimento: Administração Geral, ins�tuída pela Portaria
FACAP/UFR Nº 14/2021, de 05 de outubro de 2021, sob a presidência da Profa. Ms. Roseli Aparecida dos Reis e os membros Prof. Dr. Paulo Henrique Mar�ns
Desidério e Profa. Ms. Neide Santos da Silva referente a contratação de professor subs�tuto. A Profa. Roseli abriu a sessão de prova didá�ca conforme Edital nº
Nº 01 de 29/09/2021, para dar início às avaliações dos candidatos com inscrições deferidas conforme edital supracitado. A avaliação da Prova Didá�ca de cada
candidato foi norteada conforme orientação da Ordem de Serviço Nº001/SGP/REITORIA/2019 em seu Art.15 §2º e §3º por meio do instrumento de avaliação
disponibilizado no anexo VI. O conteúdo da Prova Didá�ca, igual a todos os candidatos, versou sobre o ponto 08. Gestão do Conhecimento nas Organizações em
sessão pública em 20/10/2021, mencionado na Ata 02 deste Processo Sele�vo. O primeiro candidato sorteado para a prova Didá�ca JEFFERSON SILVA FREITAS,
CPF (012.958.312-18) não compareceu para a aula, sendo assim iniciou a seção de Prova Didá�ca como segundo candidato sorteado, LEONARDO ORLANDO
CAMPOS DE AGUIAR, CPF (042.864.556-96) e apresentou sua aula dentro do período previsto pelo art. 17 da Ordem de Serviço Nº001/SGP/REITORIA/2019 e,
após apresentação, o candidato obteve o score médio de 9,8 (noventa e oito) pontos resultante da média aritmé�ca das avaliações dos membros da banca. O
terceiro candidato sorteado a submeter-se a aula didá�ca foi o Prof. EDIR VILMAR HENIG CPF (001.386.261-89), o candidato apresentou sua aula em 31 minutos
abaixo do período previsto pelo pelo art. 17 da Ordem de Serviço Nº001/SGP/REITORIA/2019, mas deu uma aula que atendeu de forma suficiente para o
proposto e, após apresentação, o candidato obteve o score médio de 7,2 (setenta e dois)  pontos resultante da média aritmé�ca das avaliações dos membros da
banca. A quarta candidata sorteada a submeter-se a aula didá�ca foi EDIANE MÁRCIA LAZZARI  ANGHINONI  (CPF 459.037.780-20), a candidata apresentou sua
aula em 36 minutos abaixo do período previsto pelo  art. 17 da Ordem de Serviço Nº001/SGP/REITORIA/2019, mas deu uma aula que atendeu de forma
suficiente para o proposto e, após apresentação, o candidato obteve o score médio de após apresentação, a candidata obteve o score médio de 9,6 (noventa e
seis) pontos resultante da média aritmé�ca das avaliações dos membros da banca.  Após as apresentações das Provas Didá�cas, os membros da banca
deliberaram sobre estas e, mediante as pontuações, apresentaram o resultado de notas extraídas pela média aritmé�ca das avaliações dos membros da banca
conforme previsto pelo Edital nº 01 de 29/09/2021 para contratação de Professor Subs�tuto na área de Administração Geral. Finalizados os trabalhos, os
membros da banca remeteram toda a documentação gerada durante a realização das Provas Didá�cas à Coordenação do Curso de Administração/FACAP. Nada
mais a ser dito e tratado, eu, Professora Roseli Aparecida dos Reis, lavrei esta ATA que, após lida e aprovada, será assinada por todos os membros da banca
examinadora.
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