Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
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11 de janeiro de 2021

ANEXO AO EDITAL N°15/2020-DG/CANG/IFRN, de 21 de novembro de 2020, retificado pelos Editais 16/2020DG/CANG/IFRN e 17/2020-DG/CANG/RE/IFRN
RESULTADO DOS REQUERIMENTOS DE PROVA DE DESEMPENHO E TÍTULOS
DISCIPLINA: LÍNGUA INGLESA
Inscrição
Nome
RG
Resultado
Justificativa
15071-0
Izabelle Maria Amaro 002446586 Recurso
A candidata solicitou revisão da prova de títulos,
de Souza
indeferido.
justificando ter experiência de docência na área
de Língua Inglesa em escola de ensino regular.
No entanto, os documentos apresentados para
prova de Avaliação de Títulos são de
experiências em escolas de idiomas. De acordo
com o Edital 15/2020/DG/CANG/RE/IFRN, de 19
de novembro de 2020, no item 9.8-alínea d,
para avaliação de títulos, são consideradas as
seguintes experiências relacionadas ao exercício
de magistério na área da matéria objeto do
Processo Seletivo:
1. Exercício do magistério em Instituição Federal
de Educação Tecnológica (IFRN, CEFET, Escola
Técnica, Escola Agrotécnica, Colégio Pedro II),
com valor de 3 pontos por semestre.
2. Exercício de magistério em outras instituições
de nível superior, com valor de 2 pontos por
semestre.
3. No ensino médio, em outras instituições de
ensino, com valor de 2 pontos por semestre.
A Banca não observou nenhum documento que
comprovasse a atuação da candidata em alguma
dessas modalidades e decidiu por indeferir o
recurso.
15315-5

Daniela Conegatti
Batista

8079377795 Recurso
deferido.

A candidata solicitou a correção do nome na
publicação referente ao Resultado Parcial do
Processo Seletivo Simplificado para disciplina de
Língua Inglesa-Campus Canguaretama (Edital
15/2020/DG/CANG/RE/IFRN); o envio da nota
referente à avaliação de desempenho para
consulta pessoal; e a alteração da média final de
81.7 para 82.0. A banca deferiu o recurso. A
correção (nome e nota) será feita na publicação
do Resultado Final. O documento referente à
avaliação de desempenho será encaminhado ao
e-mail da candidata.
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