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RESULTADO DOS REQUERIMENTOS DE PROVA DE DESEMPENHO E TÍTULOS
DISCIPLINA: SOCIOLOGIA
Inscrição
15084-8

Nome
Emmanuel
Ramalho de Sá
Rocha

RG
3061429

Resultado
Justificativa
Deferido
parcialmente O resultado da Prova de Títulos foi devidamente
contabilizado tendo por base a nota ob da na
apresentação da cer dão de doutorado (CERTIDÃO Nº
3689 / 2019 - PPGCR), conforme previsto no item 9.8
do Edital, obtendo 60 pontos. A obtenção da nota de
títulos não é cumulativa.
O resultado da Prova de Títulos foi revisado com a
contabilização de tulos tendo por base a nota ob da
no exercício de magistério:
- A declaração referente a experiência proﬁssional na
ins tuição UNIFACISA não foi contabilizada, por não se
conﬁgurar como uma atuação semestral, conforme
previsto no item 9.8, quadro de avaliação de letra ‘d)’.
- A declaração referente a atuação na disciplina de
Sociologia no ECI Liceu Paraibano - SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, considerou
conforme item 9.8 no quadro de avaliação de letra ‘d)’
um total de 6 pontos considerando atuação semestral
iniciada a partir de julho de 2019.
Após revisão de todas as notas dos candidatos
classiﬁcados, não detectamos erro no cálculo da média
ponderada na nota ﬁnal da lista classiﬁcatória. O
estranhamento ocorrido pelo cálculo da média
ponderada, acontece porque na coluna das notas da
prova de desempenho não foram lançados os valores
decimais. No resultado ﬁnal, serão lançadas todas as
notas com a casa decimal.
Resultado na Prova de Títulos: 66 pontos.
Contabilização da média ponderada ﬁnal: 87,3 (com
base no item 11.2 do Edital).

15238-3 Maria do Socorro 1916579
Santos Ribeiro

Deferido
Parcialmente

PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS:

a. Obteve 50 pontos de titulação com a
apresentação do diploma de mestre;
* houve correção dos títulos, pois a candidata
conforme o resultado preliminar havia obtido

pontuação referente ao título de doutora.

b. Sobre

a
experiência
profissional
apresentada (conforme item 9.8 do
edital):

- no ensino superior, pontuou nas disciplinas
de sociologia e áreas afins, de forma que a
candidata atingiu a pontuação máxima de
ensino superior: 12 (doze) pontos.
- na educação profissional, a candidata obteve
4 semestres de pontuação, uma vez que atuou
no Instituto Federal de 2012.1 a 2013.2: 12
pontos.
*houve correção de títulos de 9 para 12 pontos
conforme tempo de experiência na educação
profissional.
Com isso, totalizou 74 pontos.
PROVA DE DESEMPENHO
Com relação à prova de desempenho, a
candidata não obteve desconto na nota em
virtude dos problemas de ordem tecnológica (a
não projeção das imagens). A banca entendeu
que em relação a este quesito, não houve
prejuízo da aula, uma vez que a candidata
conseguiu utilizar o recurso da leitura para
trabalhar os exemplos. Os descontos
realizados foram pontuados com relação a não
identificação do público-alvo da aula, bem
como o amplo objetivo geral do plano de aula.
Como consequência, na execução da aula,
foram abordados muitos conteúdos. Sendo
assim, não ocorreu o recorte do tema
necessário para maior detalhamento e
aprofundamento da temática central da aula.
NOTAS DA BANCA
Avaliador
1
Plano de 10.0
Aula
Conteúdos 37.0
Didática
42.0
Requisitos 5.0
Pessoais

15237-9

Arlindo José de
Souza Neto

7703711

Indeferido

Avaliador
2
9.0

Avaliador
3
9.0

37.0
40.0
5.0

38.0
40.0
5.0

Após revisão de todas as notas dos candidatos
classificados, não detectamos erro no cálculo da média
ponderada na nota final da lista classificatória. O
estranhamento ocorrido pelo cálculo da média
ponderada, acontece porque na coluna das notas da
prova de desempenho não foram lançados os valores
decimais. No resultado final, serão lançadas todas as
notas com a casa decimal.
Abaixo, o resultado detalhado das notas da prova de
desempenho do candidato Arlindo José de Souza
Neto para conferência:

Avaliador Avaliador
1
2

Avaliador
3

Plano de Aula

9.0

9.0

7.0

Conteúdos

38.0

37.0

38.0

Didática

38.0

40.0

41.0

Requisitos
Pessoais

5.0

5.0

5.0

MÉDIA DE DESEMPENHO: 90,7
TÍTULOS: 84
NOTA FINAL: 89,3
15251-9 José Ribamar dos 1862460
Santos Oliveira
Júnior

15298-5

15371-9

Indeferido

O envio dos comprovantes de
tulos é de
responsabilidade do candidato conforme regulamento
do processo sele vo, portanto, a solicitação está
indeferida em atendimento aos itens 9.5, 9.6 e 10.4 do
edital nº 15/2020 - DG/CANG/RE/IFRN.
Laís Silva Vieira 42663863Deferido A candidata apresentou domínio de conteúdos e uma
3
parcialmente linguagem acessível e clara. Todavia, trouxe muitos
autores, iniciando a aula com uma estrutura muito
teórica. Sendo assim, não ocorreu o recorte necessário
do tema para maior aproveitamento da temá ca
central. No quesito plano de aula, a candidata
apresentou um modelo de projeto de pesquisa e não
uma estrutura de plano de aula. A banca ressalta que
não foi iden ﬁcado nenhum problema de
entendimento quanto ao uso do conceito de
relativismo cultural e dos exemplos utilizados.
Francisco
3144630
Indeferido O candidato Francisco Jomário Pereira obteve na prova de
Jomário Pereira
títulos, as seguintes pontuações:
a. Titulação: 60 pontos de doutorado;
b. Experiência de ensino superior (2 pontos por
semestre): o candidato alcançou a
pontuação máxima de ensino superior
equivalente a 12 pontos;

Obs.: O candidato apresentou uma declaração da
prefeitura municipal de Serra Branca sobre o ensino de
sociologia, porém não estava iden ﬁcada a modalidade de
ensino médio, conforme prevê o item 9.8 no quadro de
avaliação de letra d).
PROVA DE DESEMPENHO
Aspectos Avaliados

Máximo

Nota

Pontos

Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3

Nota

Nota

Plano de Aula

10.0

9.0

9.0

9.0

Conteúdos Utilizados

40.0

31.0

34.0

36.0

Procedimentos

45.0

34.0

35.0

35.0

5.0

5.0

5.0

5.0

Didáticos
Requisitos Pessoais
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