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EDITAL Nº 03 DE 01/06/2021 - FUNDAÇÃO FACELI 

 

 

DIVULGA RESULTADO (1ª ETAPA – PROVA DE 

TÍTULOS) DO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

DE PROFESSOR PARA O BLOCO DE HISTÓRIA E 

CONVOCA PARA A 2ª ETAPA – PROVA DE 

DESEMPENHO DIDÁTICO.  

   

 

A Presidente da Comissão Especial dos Processos Seletivos Simplificados para 

Contratação Temporária de Servidores da Fundação Faceli, mantenedora da Faculdade 

de Ensino Superior de Linhares - Faceli, no uso de suas atribuições, divulga o resultado 

final da primeira etapa do processo seletivo simplificado de contratação temporária de 

professor da Faceli para o Bloco de História, referente ao Edital Nº 01/2021 e convoca 

para a prova de desempenho didático. 

 

As bancas da Prova de Desempenho Didático serão realizadas por 

VIDEOCONFERÊNCIA, na Plataforma Google Meet, pelas seguintes razões: a) avanço 

da Pandemia da Covid-19 em todo o Brasil, em especial no Estado do Espírito Santo; b) a 

grande ocupação de leitos hospitalares; c) a necessidade de preservação dos professores 

membros das bancas examinadoras; d) a necessidade de preservação dos candidatos, 

assim como dos servidores da IES; e) evitar a aglomeração de pessoas nas dependências 

da Faceli; f) as atividades acadêmicas da IES desde 2020, quando da decretação do 

estado de calamidade pública, têm ocorrido em ambiente virtual; e g) a realização da prova 

em ambiente virtual já demonstraria a habilidade do candidato neste ambiente. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

  

1.1 A lista com todos(as) os(as) candidatos(as) inscritos(as) no processo seletivo, com suas 

respectivas pontuações, após o julgamento dos recursos, e a lista com os(as) candidatos(as) 
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classificados(as) para a prova de desempenho didático, conforme critérios determinados no 

Edital Nº 01/2021, estão listados nos Anexos I e II, respectivamente.  

  

1.2 O tema para a prova de desempenho didático também está contemplado no Anexo II.  

  

1.3 O não comparecimento do(a) candidato(a) à prova de desempenho didático implicará a 

sua eliminação.  

  

2. DA PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO   

 

2.1 A prova de desempenho didático será composta de uma aula teste, a ser ministrada 

perante a Banca Examinadora, e terá caráter eliminatório e classificatório.  

 

2.2 A aula deverá ter duração de até 20 (vinte) minutos, podendo o(a) candidato(a) ser 

arguido(a) pela Banca Examinadora por um período máximo de 10 (dez) minutos após a 

execução da aula.  

 

2.3 O(a) candidato(a) deverá preparar sua aula abordando o tema de acordo com a sua área 

de disciplina, indicado pela Comissão Especial do Processo Seletivo.  

 

2.4 O(a) candidato(a) deverá, obrigatoriamente, sob pena de eliminação do certame, enviar 

o plano de aula na forma do item 4.2 deste edital.  

 

2.5 A aula deverá ser uma simulação da atuação do(a) professor(a) como docente, sendo 

que os membros da Banca Examinadora não poderão interagir com o(a) candidato(a).  

 

2.6 A prova de desempenho didático acontecerá na plataforma Google Meet nas datas e 

horários informados no Anexo II deste edital, de acordo com a ordem de classificação dos 

candidatos. O LINK PARA A PROVA DIDÁTICA SERÁ DISPONIBILIZADO EM 03/06/2021, 

NO E-MAIL FORNECIDO PELO CANDIDATO NA FICHA DE INSCRIÇÃO.    
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2.7 Caso o candidato não tenha recebido o link da Plataforma Google Meet, deverá enviar 

e-mail para seletivo@faceli.edu.br, informando o seu nome e área (disciplina) pretendida.  

 

2.8 Durante a prova de desempenho didático, o candidato deverá manter a câmera e áudio 

ligados. Caso entenda necessário, o candidato poderá apresentar slides por meio da 

Plataforma Google Meet. O tempo gasto na apresentação dos slides será incluído nos 20 

(vinte) minutos de apresentação.  

 

2.9 Durante a prova de desempenho didático, os avaliadores manterão apenas a câmera 

ligada e poderão ligar o áudio para a arguição, caso entendam necessário, após a 

apresentação. Caso haja interferência de conexão por força das câmeras ligadas, os 

avaliadores poderão desligá-las.  

 

2.10 A aula será avaliada individualmente pelos membros da Banca Examinadora, em uma 

escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo que a nota final da aula teste será o resultado 

da média aritmética da soma das notas atribuídas por cada membro, conforme o Anexo III.  

 

2.11 O(a) candidato(a) que não atingir o mínimo de 60 (sessenta) pontos na média das notas 

dadas pela Banca Examinadora na aula teste estará automaticamente eliminado(a).  

 

2.12 Os critérios da avaliação da aula compreenderão em linhas gerais os itens do Anexo  

III.   

 

3. DA IMPOSSIBILIDADE DE PLATEIA NA PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO   

  

3.1 Não será permitida plateia na prova de desempenho didático.  

  

4. DO PLANO DE AULA  

  

4.1 Para a elaboração do Plano de Aula, deve ser seguida a seguinte estrutura:  

1. Tema  

2. Objetivos  
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3. Conteúdo Programático  

4. Metodologia de Ensino  

5. Avaliação da Aprendizagem  

6. Referências  

 

4.2 O candidato deverá enviar, com antecedência de 02 (duas) horas, o Plano de Aula para 

o e-mail seletivo@faceli.edu.br e deverá entrar na reunião pontualmente no horário 

informado, admitindo-se 5 (cinco) minutos de tolerância em caso de atraso. 

 

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

  

5.1 Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão Especial do Processo 

Seletivo.  

 

5.2 Fica eleito o foro da Comarca de Linhares, ES, para qualquer ação fundada neste Edital 

e seus regulamentos.  

   

Linhares, 01 de junho de 2021. 

 

 

LUDIMILA CALIMAN CAMPOS 

Presidente da Comissão Especial do Processo Seletivo 

Simplificado para Contratação Temporária de Servidores 
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ANEXO I 

 

LISTA DOS(AS) CANDIDATOS(AS) CLASSIFICADOS(AS) NA 1ª ETAPA (PROVA 

DE TÍTULOS) DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA DE PROFESSOR PARA O BLOCO DE HISTÓRIA 

  

  

ÁREA COMUM AOS CURSOS    

Área: História    

n.  Nome do candidato Nota Fundamento 

de Eliminação 

1  Ana Penha Gabrecht 92,7   

2  Ruth Cavalcante Neiva 61,9   

3  Marcelo Loureiro Ucelli 44,8   

4  Jordano Viçose  44,0   

5  Luana Vieira da Silva 21,4  

6 Raquel da Silva Linhares Lírio 17,1  
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ANEXO II - FORMULÁRIO PARA RECURSO 
  

LISTA DOS(AS) CANDIDATOS(AS) CONVOCADOS PARA 2ª ETAPA (PROVA DE 

DESEMPENHO DIDÁTICO) COM DIA E HORÁRIO DA PROVA. 

 

 

PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO 
07/06/2021 

 

ÁREA COMUM AOS CURSOS  

Área: História 

Membros da banca:  

Ludimila Caliman Campos (Presidente)  

Márcia Perini Valle 

Marcela Rúbia Tozato Daltio 

Vanessa Aparecida Del Penho 

 

Tema: Fundamentos teóricos de Sociologia da Educação: fato social, ideologia e capital 

cultural.  

 

Horário  Nome do candidato  Sala  

14:00  Ana Penha Gabrecht -- 

14:30  Ruth Cavalcante Neiva -- 

15:00  Marcelo Loureiro Ucelli -- 

15:30  Jordano Viçose  -- 

16:00 Luana Vieira da Silva -- 
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ANEXO III - FICHA DE AVALIAÇÃO  

  

ÁREA (DISCIPLINA):   

I. DOMÍNIO DO CONTEÚDO (VALOR MÁXIMO: 60 PONTOS) VALOR (PONTOS) 

ITEM HABILIDADE REQUERIDA MÁXIMO ATRIBUÍDO SUBTOTAL 

PROFUNDIDADE 

Conhece, compreende e aplica os conceitos e princípios 

do tema exposto 
15  

 

Apresenta habilidades de análise e síntese 10  

ATUALIZAÇÃO 

Situa o conteúdo no contexto adequado e estabelece 

relação com o conhecimento atual 
10  

Utiliza de maneira correta a terminologia científica no 

estágio atual 
10  

Faz adequação da bibliografia ao tema abordado 5  

SÍNTESE 
Relaciona o tema da aula com o todo da unidade de 

conteúdo do qual o tema faz parte 
10   

 II. SEQUÊNCIA LÓGICA E COERÊNCIA DO CONTEÚDO (VALOR MÁXIMO: 24 PONTOS) 
 

ITEM – HABILIDADE REQUERIDA MÁXIMO ATRIBUÍDO SUBTOTAL 

1. Inicia a partir de uma tese, conceituação ou contexto histórico e/ou social e/ou 

político 
4  

  

2. Desenvolve com base em fundamentos teóricos e/ou práticos 4  

3. Apresenta argumentos convergentes e divergentes 4  

4. Propicia a elaboração de conclusões 4  

5. Expõe o conteúdo baseado nos itens  e na sequência estabelecida  no plano 4  

6. Aborda o tema de modo a atingir os objetivos do plano 4    

 III. CONCISÃO (VALOR MÁXIMO: 16 PONTOS) 
   

ITEM – HABILIDADE REQUERIDA MÁXIMO ATRIBUÍDO SUBTOTAL 
1. Correção na linguagem e clareza de comunicação  5  

 
2. Habilidade na formulação de propostas  5  

3. Exposição dentro da duração típica de aula padrão  6   

EXAMINADOR  
  

ASSINATURA:  NOTA ATRIBUÍDA:  
  

CANDIDATO  
  

NOME:  
HORÁRIOS 

Início  Término 
DURAÇÃO 
(minutos) 

DATA:  
      

 

JUSTIFICATIVA (APENAS SE A NOTA ATRIBUÍDA FOR INFERIOR A 70 PONTOS). UTILIZE O VERSO, SE NECESSÁRIO.  
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