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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTll'U'fO FEDERAL OE EDUCAÇÃO, CltNCIA E TECNOLOGIADE DO PARÁ
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS
DO IFPA CAMPUS ABAETETUBA
EDITAL N2 01/2018

ATA DE AFERIÇÃO DA PROVA DIDATICA
Ao quatorze dias do mês de outubro de 2018 das .08 horas às ~B... h .?.~.min., reuniram-se na sala ...!:11 ...
do IFPA Campus Abaetetuba os membros da Banca Examinadora para a aferição da prova didática dos
candidatos ·da área PESCA, a qual compreendeu uma aula expositiva sobre o tema "1 Extensão
Pesqueira" da referida área elencados no EDITAL N2 01/2018. O presidente da banca
juntamente

,

Wt\.Í,ê.'1.r .lo<.e lã :',, tvA

l)E :Sov"!A- e

P,L1wê

com

membro

o

C,oN',-A.LVê.~ l!,i>T•',TA :VA -,,,lvA ,

após o término da prova, reuniram-se para quantificar os resu ltados de cada candidato, chegando ao
resultado abaixo:

(PRES + MEM I + MEM li) / 3 = MÉDIA
Com isso, obteve-se o seguinte resultado:

RESULT~DO AVALIAÇÕES

Nº

Nome

PRES

MEMI MEM li

MÉDIA
(PRES -1 fl-iEM1 • MEM11) / 3

1. JULYA CAROLINE MESQUITA DOS SANTOS

B·2.o

2. VALÉRIA AMARAL DOS SANTOS

59,':,

3. NAIARA RAIOL TORRES

6t.,O

~1. S'

90,'5

ss,3·~

(o1,'S

51,"õ

59, ~"'

-:io, e;

\cio, H~

95,S

9<o, 'o5

"'"'· o

4, JANAYNA GALVÃO DE ARAÚJO

G+.o

90,0

5. PAOLA FABIANA FAZZI GOMES

~2.

S''l,<;

::]9,5'

~b.oo

• liS

€D,O

•

<o,O

~1o.tH

9?,,S

'-lS'

ct'-t , o

G'i. 3:S

- 6.

RAULHENRIQUE DA SILVA PINH EIRO

7. ADAUTO DOS SANTOS MEUO FILHO

' 8.
MARLLEN KARINE DA SILVA PALHETA
9. ADRIANA XAVIER ALVES

e:

6~. S'

~~º

Bs-o

8'-l.~(.,

9o,c;

9 ~,o

C\Ç,0

'1'1,•(,,

-

Abaetetuba, 14 de abril de 2018.
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS
DO IFPA CAM PUS ABAETETUBA
EDrTAL N2 01/2018

AVALIAÇÃO DE TÍTULO
ÁREA: ENGENHARIA DE PESCA
NO MEDOCANDIDATO:

cÍ uL yA-

CAeot 11Vê. ·1-•H:~ou, ,A

;)o~

:;:,i>....i -,.o~

1. TITULAÇÃO ACADÊMICA

Pós-Graduação em Metodologia de Ensino Técnico e Tecnológico, ou
17,5
Didática de Ensino Técnico e Tecnológico, ou Docência de Ensino Técnico e
rrecnológico
50
Doutorado na área
15
10
Mestrado na área
Especialização na área
5
Outras pós-g,_,_r,::ad::.:u::.,a:,,ç,côe,::s'------- -- - -- -- - - - - ---+- - -~
2,cS
ec__-J-_ _ _-J-_ _---1
2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Exercício da docência de ensino médio ou técníco, comprovado através de:
Carteira de Trabalho ou, Certidão de Tempo de Serviço ou, Termo de Posse e
4 pontos por
último comprovante de rendimento ou, Contrato de Trabalho e último
20
ano
1
comprovante de rendimento.
Não serão aceitas declarações. Fração superior a 06 meses será 1
k:;onsiderada como um ano.
Exercício da docência, comprovado através de: Carteira de Trabalho ou, '
:ertidão de Tempo de Serviço ou, Termo de Posse e último comprovante de 1
2 pontos por
15
rendimento ou, Contrato de Trabalho e último comprovante de rendimento. 1
ano
Não serão aceitas declarações. Fração superior a 06 meses será
~onside<ada como um ano
~- CURSOS EXTRACURRICULARES
1
::ursos extracurriculares na área de atuação ou na área de educação com 1
2 pontos por
~
'carga horária igual ou superior à 20h, obtidos nos últimos cinco anos a
15
certificado
contar da data de publicação deste edital.
_.:..1_ _ _ _ _+----+• ~ ~ --<
TOTAL
100 - '1' ---""-__;
(o

I

!

Abaetetuba, 16 de abril de 2018.
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS
DO IFPA CAMPUS ABAETETUBA
EDITAL Nº 01/2018

AVALIAÇÃO DE TÍTULO
ÁREA: ENGENHARIA DE PESCA
NOME DO CANDIDATO: - ~l.)~ 4"
~ , ~"'~ª~A-~_-;i
~A;~•~o~L~ _-_
1~
º~ª~><~é~:>.,____________

ut.,: :w~: :; :t1:: Jiiêo&flAUAtos :::fü::::.: .•:~ii 1::t:,:l!;t. , ,. ·~~~ il1.•T'om'

,· H .Pontu~

1

. . . . . . . .·•.❖••

.

-.ii'.t.. . ·•

1. TITULAÇÃÓ ACADtMICA
Pós-Graduação em Metodologia de Ensino Técnico e Tecnológico, ou
Didática de Ensino Técnico e Tecnológico, ou Docência de Ensino Técnico e
17,5
• ecnológico
Doutorado na área
15
50
10
Mestrado na área
Especializacão na área
5
2,5
Jutras pós-graduações
2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Exercício da docência de ensino médio ou técnico, comprovado através de:
Carteira de Trabalho ou, Certidão de Tempo de Serviço ou, Termo de Posse e
último comprovante de rendimento ou, Contrato de Trabalho e último
4 pontos por
20
0 omprovante de rendimento.
ano
Nilo serão aceitas declarações. Fração superior a 06 meses será
considerada como um ano.
Exercício da docência, comprovado através de: Carteira de Trabalho ou,
·ertidão de Tempo de Serviço ou, Termo de Posse e último comprovante de
2 pontos por
endimento ou, Contrato de Trabalho e último comprovante de rendimento.
15
ano
Não serão aceitas declarações. - Fração - superior a 06 meses será
considerada como um ano
3. CURSOS EXTRACURRICULARES
Cursos extracurriculares na área de atuação ou na área de educação com
2 pontos por
1
15
carga horária igual ou superior à 20h, obtidos nos últimos cinco anos a
certificado
1
contar da data de publicação de_st'-'e'--ed
c.c...it~a~l._ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _..__ _ _ _~~-~-+-----1
TOTAL
100

2

~

- -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - -

L

_ z

Abaetetuba, 16 de abril de 2018.
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS
DO IFPA CAMPUS ABAETETUBA
EDITAL N2 01/2018

AVALIAÇÃO DE TÍTULO
ÁREA: ENGENHARIA DE PESCA
NO ME DO CANO I DATO: ----'j"-'A.-'-tú-=-'--i:\'--y'-'-..i"-P<-'-'-----=C,_A-'-'
, l'-v'-A--'-0= --· ....,.D"'-=
€ ----'~-"(2
- -'A
-'-u"--"'.\-=O' - - - - - - - - -

i?~t

j- IOt ; ~wrio ~Jr1Ji!l
..
i.
.·.•. mm >tm; <K\,. . .iu~.i" ~•-X wmm; m%1im@w ;~r·s;
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1. TITULAÇÃÓ ACADtMICA
Pós-Gtaduação em Metodologia de Ensino Técnico e Tecnológico, ou
Didática de Ensino Técnico e Tecnológico, ou Docência de Ensino Técnico e
Tecnológico
Doutorado na área
Mestrado na área
Especializar;io na área
~utras pós-graduações
2. EXPERlt NCIA PROFISSIONAL
Exercício da docência de ensino médio ou técnico, comprovado através de:
:arteira de Trabalho ou, Certidão de Tempo de Serviço ou, Termo de Posse e
último comprovante de rendimento ou, Cont rato de Trabalho e último
.omprovante de rendimento.
Não serão aceitas declarações. Fração superior a 06 meses será
onsiderada como um ano.
Exercício da docência, comprovado através de: carteira de Trabalho ou,
Certidão de Tempo de Serviço ou, Termo de Posse e último comprovante de
rendimento ou, Contrato de Trabalho e último comprovante de rendimento.
Não serão aceitas declarações. Fração superior a 06 meses será
onsiderada como um ano
3. CURSOS EXTRACURRICULARES
Cursos extracurriculares na área de atuação ou na área de educação com
carga horária igua l ou superior à 20h, obtidos nos últimos cinco anos a
contar da data de publicação deste edital.
TOTAL

-~'::: -.:

~:•~<'>:-

l'ontll!i{ão

,:

..

,•

'{

~ :~

17,5

15

50

10

s
2,5

4 pontos por
ano

20

2 pontos por
ano

15

2 pontos por
certificado

15

-½

100

i;

Abaetetuba, 16 de abril de 2018.
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS
DO IFPA CAMPUS ABAETETUBA
EDITAL N2 01/2018

AVALIAÇÃO DE TÍTULO
ÁREA: ENGENHARIA DE PESCA
NOME DO CANDIDATO: _ ?_ N)
~ "-"- -Ç
~ -11,~e,'-,_A_>J
_ A__ç:
_ 11~-z..'--z..~•_,,G'-'o'-H'--'-'lê"'!..___ _ __ _ _ __

'ifil? • •· :Villot
,i;;,:,f;\?
[i11J~Hf~!1iJ~~!~i; : ;:.:i:;~~1t:~.•~- ~~~~~~l~~.l~~ffib ..·••:#h<
•. ,-,,, ....<· ·h lJt•< .j, .~),~::-.-:f.
TITULAÇÃÓ ACADÊMICA
-1.Pós-Graduação
em Metodologia de Ensino Técnico e Tecnológico, ou
r::.

· ·.❖

,:,.,'.

Didática de Ensino Técnico e Tecnológico, ou Docência de Ensino Técnico e
recnológico
Doutorado na área
Mestrado na área
Especialização na área
)utras pós-graduacões

-

'· EXPERltNCIA PROFISSIONAL
Exercício da docência de ensino médio ou técnico, comprovado através de:
Carteira de Trabalho ou, Certidão de Tempo de Serviço ou, Termo de Posse e
último comprovante de rendimento ou, Contrato de Trabalho e último
,omprovante de rendimento.
Não serão aceitas declarações. Fração superior a 06 meses será

',',

:-•

.·.
,:, rio'

~ ;,~ ~~::: _w;_

ft,r..~~!

p~

17,5
15
10

50

5
2,5

.

4 pontos por
ano

1.-onsiderada como um ano.

20

f-

Exercício da docência, comprovado através de: Carteira de Trabalho ou,
·ertidão de Tempo de Serviço ou, Termo de Posse e último comprovante de
rendimento ou, Contrato de Trabalho e último comprovante de rendimento.
Não serão aceitas declarações. Fração su perior a 06 meses será
considerada como um ano

2 pontos por
ano

15

-

1. CURSOS EXTRACURRICULARES

~ursos extracurriculares na área de atuação ou na área de educação com
,arga horária igua l ou superior à 20h, obtidos nos últimos cinco anos a
ontar da data de eublicação deste edital.

TOTAL

2 pontos por
certificado

15
100

o_

Abaetetuba, 16 de abril de 2018.
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS
DO IFPA CAMPUS ABAETETUBA
EDITAL Nº 01/2018

AVALIAÇÃO DE TÍTULO
ÁREA: ENGENHARIA DE PESCA
NOME DO CANDIDATO: _ ...:K=~-=u..:1...:;.._.;..><:...:E:c"=-=1?.:..:.1_,,Q,_,v'"~=---- -=~::..:____;~=-''-'""-v=--'-"''----;>
.:......:.•..e"'"'\.\
"--"E-'-1'-'ª'-º""'---- -

r::i/lk:::;:. . i~li;I:%i!lw;:

;:~t ~~é~$~ ~.
tos-,-·~ur·/:füfmr-.
.( ~❖:--.:-.--:~~- .,•~=-~
Çlji,-,-« •<>t;;.3/~11,/ ,:i, i1,••ni;ti!fü!k <iii: .·.
. ::hta
.

y~~~~~
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. TITULAÇÃO ACAOtMICA
Pós-Graduação em Metodologia de Ensino Técnico e Tecnológico, ou
!Didática de Ensino Técnico e Tecnológico, ou Docência de Ensino Técnico e
~no lógico
!Doutorado na área
M estrado na área
!Especial izacão na área
utras pós-graduações
Z. EXPERltNCIA PROFISSIONAL
Exercício da docência de ensino médio ou técnico, comprovado através de:
:::arteira de Traba lho ou, Certidão de Tempo de Serviço ou, Termo de Posse e
~ltimo comprovante de rendimento ou, Contrato de Traba lho e último
komprovante de rendimento.
Não serão aceitas declarações. Fração superior a 06 meses será
onsiderada como um a no.
Exercício da docência, comprovado através de: Carteira de Trabalho ou,
Certidão de Tempo de Serviço ou, Termo de Posse e último comprovante de
rendimento ou, Contrato de Trabalho e último comprovante de rendimento.
Não serão aceitas declarações. Fração superior a 06 meses será

considerada como um ano
. CURSOS EXTRACURRICULARES
Cursos ext racurriculares na área de atuação ou na área de educação com
!carga horária igual ou superior à 20h, obtidos nos últimos cinco anos a
!Contar da data de publicação deste edital.
TOTAL

ÍlorT~ Pon~Ó
-SH~ ...
Obt · .
i!tl~,.,~ .·Jr·

:~~:W .

'.\:m~;: ..

>"

17,5
15

50

10
5
2,5

4 pontos por

ano

2 pontos por
ano

20

15

~

·2 pontos por
certificado

15

100

L\
8 -
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS
DO IFPA CAMPUS ABAETETUBA
EDITAL N2 01/2018

AVALIAÇÃO DE TÍTULO
ÁREA: ENGENHARIA DE PESCA
NOME DO CANDIDATO: --'-'A"'o-~=-T"0~- 0-=º-=<~
, ~'6~"'~tv-,.-='°~~-·- "'
~ Çê~ '--='--=º~ )C"
'-'-'-=t.~1-t'-'o=-- - - - - --

:(:t·

·:~$:):-

:\~:'.;:.

}::;. :_: .....:::::::::.:::....

!

:)/L:.

aiP:tR~1-~iw;,~ :=;~•*;g;:Mw•••••••0:,.1:::::. ·}ff'-:~;~r~~:'. v~Jor'~~.olíí' • ..
.,._. . .-.· ..·.·-·

Pon~çãó

!l. TITULAÇÃÓ ACADÊM ICA

<>ós-Graduação em Metodologia de Ensino Técnico e Tecnológico. ou
Didática de Ensino Técnico e Tecnológico, ou Docência de Ensino Técnico e
Tecnológico
Doutorado na área
Mestrado na área
Especialização na área
Outras pós-graduações
2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Exercício da docência de ensino médio ou técnico, comprovado através de:
Carteira de Trabalho ou, Certidão de Tempo de Serviço ou, Termo de Posse e
último comprovante de rendimento ou, Contrato de Trabalho e último
comprovante de rendimento.
Não serão aceitas declarações. Fração superior a 06 meses será

17,5
15
10

50

5
2,5

4 pontos por
ano

20

2 pontos por
ano

15

2 pontos por
certificado

15

~

100

/ _

onsiderada como u m ano.

Exercício da docência, comprovado através de: Carteira de Trabalho ou,
Certidão de Tempo de Serviço ou, Termo de Posse e ú ltimo comprovant e de
rendimento ou, Contrato de Trabalho e último comprovante de rendimento.
Não serão aceitas declarações. Fração superior a 06 meses será
considerada como um ano
3. CURSOS EXTRACURRICULARES
Cursos extracurriculares na área de atuação ou na área de educação com
carga horária igual ou superior à 20h, obtidos nos últimos cinco anos a
contar da data de publicação deste edital.
TOTAL

-

Abaetetuba, 16 de abril de 2018.

c --,o

Avaliado r

.....•••
••

M~ISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

•

SF.C:RF,T:\RIA OF. F.OIJCAÇ.~O PROFISSJO;\AI. F, TF.CNO l.ÍlGICA
INSTITl.,.O FF.OtRALDt EOl:CAÇ,\O. CI Ê~CIA E T t:<~KOLOGIA 00 PARÁ

INSTITUTO

FEOfAAL

r.

C:A MPl rs ARA TF,TI 18:\

P.>éA

un"''"

~~:n.,N

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS
DO IFPA CAMPUS ABAETETUBA
EDITAL N2 01/201 8

7

AVALIAÇÃO DE TÍTULO
ÁREA: ENGENHARIA DE PESCA

NOME DO CANOIDATO: - -~- "''-"C~..='-c;.'-....:E:....ou__l<
;__P.~
·12.-----',tv.;:....;:c.=---_.\..,)e"'----"""'-'-'_,.1.....:V'--'"''-'--?'-'-'A'-"L'--'>I.._..E....
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1. TITULAÇÃO ACADtMICA
Pós-Graduação em M etodologia de Ensino Técnico e Tecnológico, ou
Didática de Ensino Técnico e Tecnológico, ou Docência de Ensino Técnico e
Tecnológico
Doutorado na área
Mestrado na área
Especialização na área
1utras pós-graduações
2. EXPERlt NCIA PROFISSIONAL
Exercício da docência de ensino m édio ou técnico, comprovado através de:
:arteira de Trabalho o u, Certidão de Tempo de Serviço ou, Term o de Posse e
último comprovante de rendim ento o u, Cont rato de Trabalho e ú ltimo
comprovante de rendimento.
Não serão aceitas declarações. Fração superior a 06 meses será

.·'.\~ ~!~» '/!\.

/'l Pl)ntí)àçã(!;
V;ilot
TI:liilt
••::>;;-'7
f<t •.;, n1..i1i:
a·

17,S

15

50

10

s
2,5

4 pontos por

ano

20

onsiderada como um ano.
Exercício da docªncia, comprovado através d e: Cartejra de Trabalho ou,
Certidão de Tempo de Serviço o u, Termo de Posse e últ imo comprovante de
•endimento o u, Contrato de Trabalho e último comprovante de rendimento.
Não serão aceitas declarações. Fração superior a 06 meses será
ronsiderada como u m ano

2 pontos por
ano

15

3. CURSOS EXTRACURRICULARES
..
Cursos extracurriculares na área de atuação ou na área de educação com
2 pontos por
carga horária igual ou superior à 20h, obtidos nos últimos cinco anos a
certificado
.,ontar da data de p ublicação deste edit al.
'
TOTAL

15

L-

1
100

º~

'

Abaetetuba, 16 de abril de 2018.
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS
DO IFPA CAMPUS ABAETETUBA

EDITAL N9 01/2018

AVALIAÇÃO DE TÍTULO
ÁREA: ENGENHARIA DE PESCA
NOME DO CANDIDATO:
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1. TITULAÇÃÓ ACADÊMICA
Pós-Graduação em Metodologia de Ensino Técnico e Tecnológico, ou
~ idática de Ensino Técnico e Tecnológico, ou Docência de Ensino Técnico e
Irecnológico
,_
l)outorado na área
Mestrado na área
Especializacão na área
:Jutras pós-graduações
. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
'.Exercício da docência de ensino médio ou técnico, comprovado através de:
:arteira de Trabalho ou, Certidão de Tempo de Serviço ou, Termo de Posse e
último comprovante de rendimento ou, Contrato de Trabalho e último
comprovante de rendi mento.
Não serão aceitas declarações. Fração superior a 06 meses será
considerada como um ano.
Exercício da docência, comprovado através de: Carteira de Trabalho ou,
Certidão de Tempo de Serviço ou, Termo de Posse e último comprovante de
rendimento ou, Contrato de Trabalho e último comprovante de rendimento.
Não serão aceitas declarações. Fração superior a 06 meses será

considerada como um ano
3. CURSOS EXTRACURRICULARES
t ursos extracurriculares na área de atuação ou na área de educação com
l~arga horária igual ou superior à 20h, obtidos nos últimos cinco anos a
contar da data de publicação deste edital.
TOTAL
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17,5
15
10
5
2,5

50

4 pontos por
ano

20

2 pontos por

15

ano

1

2 pontos por
certificado

15

1

'

100

{) -

Abaetetuba, 16 de abril de 2018.

Avaliado

