
 

 

ATA DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO EDITAL Nº 35 - CBRA/IFB, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO. 

 

 
No dia 07 de fevereiro 2017, às nove horas e trinta minutos, foi realizada reunião na DREN (Direção de Ensino) do Campus Brasília, para a análise das 

inscrições e análise Curricular dos candidatos relativas ao Processo Seletivo Simplificado para Contrataçao de Professor Substituto, Edital Nº 

35/2017 - CBRA/IFB, de 07 de novembro de 2017, conforme o estabelecido no item 3.3 do referido edital, onde prevê a documentação exigida 

no ato da inscrição: 

a) Ficha de inscrição preenchida (ANEXO I).  

b) Original e cópia dos documentos de identidade (RG), CPF e título de eleitor com os comprovantes da última votação ou certidão da Justiça Eleitoral;  

c) Original e cópia do Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino; 

 d) Original e cópia do Diploma; ou da Declaração de Curso ou da Certidão de Conclusão da formação exigida;  

e) Original e cópia do histórico escolar da formação exigida; 

 e) Original e cópia da carteira de trabalho e previdência social (CTPS) e/ou declaração que comprove experiência profissional;  

f) Cópia do currículo Lattes atualizado nos últimos 03 (três) meses (disponível para preenchimento no endereço eletrônico http://lattes.cnpq.br). 
 

Inscrições deferidas e pontuação 

ÁREA: Libras 

REQUISITOS EXIGIDOS: Diploma de curso superior em nível de Graduação em Licenciatura Letras/Libras, expedido por entidade de ensino 

reconhecida pelo MEC. 

Nome Diploma Histórico Lattes RG CPF 
Título eleitor 

comprovantes 
CTPS 

Certificado 
reservista 

Ficha de 
inscrição 

Pontuação    

Adriana Marcondes Marques ok ok ok ok ok ok ok ----
-- 

 ok 3 

Davi Pereira da Silva Junior ok ok ok ok ok ok ok ok     ok      15 

 
Fabrícia da Silva de Santos Souza ok ok ok ok ok ok ok ----

-- 
 ok 10 

Vinícius Rodrigues da Silva ok ok ok ok ok ok ok ok      ok 0 

Viviane Mara de Oliveira Selani ok ok ok ok ok ok ok ----
-- 

ok 15 

Wilson Augusto de Souza Arrais Junior ok ok ok ok ok ok ok ok ok 3 

           



 

 

 

 

 
Inscrições Indeferidas 

ÁREA: Libras 

REQUISITOS EXIGIDOS: Diploma de curso superior em nível de Graduação em Licenciatura Letras/Libras, expedido por entidade de ensino 
reconhecida pelo MEC. 

 

  Nome 
 

Diploma 
 

Histórico 
 

Lattes 
 

RG 
 

CPF 
Título eleitor 

comprovantes 

 

CTPS 
Certificado 
reservista 

Ficha de 
inscrição 

Cledna Maria 
Ferreira Paiva 

ok Não 
apresentou 

ok ok ok ok ok ------- ok 

Wellington Alves do 
Espírito Santo 

ok ok Não 
apresentou 

ok ok ok Não 
apresentou 

ok ok 

 
      

 
 

  
 

 
      

 
 

  
 

 
 

COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE 

PROFESSOR SUBSTITUTO NA ÁREA DE MATEMÁTICA 

EDITAL Nº 035/2017 - CBRA/IFB, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017. 


