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Na publicação do dia 15/11/2018 onde se LÊ: 
 
Resultado da análise dos recursos interpostos aoResultado 2ª etapa Avaliação de 
Conhecimentos Práticos e Didáticos. 
 

Inscrição Cargo Procedimento 

0127002585 
200-Professor(a) 
Fundamental II-Ciências 

Candidato alcançou nota máxima nos quesitos “Capacidade de 
contextualização”, “Elaboração e exposição do Planejamento”, 
“Utilização do tempo e integração da teoria e prática”, o que corrobora 
com a exposição feita pelo mesmo no recurso apresentado. Porém, 
demonstrou insegurança quanto ao domínio do conteúdo, o que afetou 
a clareza na exposição e utilização da linguagem e exemplos 
apresentados. Sendo assim, a nota condiz com o que foi apresentado. 
Recurso improcedente. Pontuação mantida.  

0127002585 
200-Professor(a) 
Fundamental II-Ciências 

Todos os critérios foram atendidos, porém, nenhum alcançou nota 
máxima, principalmente no que diz respeito a elaboração e 
exposição do planejamento, faltou dinâmica, deveria elaborar uma 
aula que contemplasse recursos didáticos e contextualização com 
o componente curricular em questão, consequentemente afetou o 
critério “Capacidade de síntese e exposição do tema”. Recurso 
improcedente. Pontuação mantida.  

 

0127005936 200-Professor(a) Fundamental II-Ciências 

0127002499 200-Professor(a) Fundamental II-Ciências 

0127000720 202-Professor(a) Fundamental II-Português 

0127000719 202-Professor(a) Fundamental II-Português 

0127007729 202-Professor(a) Fundamental II-Português 

0127006025 202-Professor(a) Fundamental II-Português 

 
LEIA-SE: 
 

Resultado da análise dos recursos interpostos aoResultado 2ª etapa Avaliação de 
Conhecimentos Práticos e Didáticos. 
 

Inscrição Cargo Procedimento 

0127002585 
201-Professor(a) 
Fundamental II-Ciências 

Candidato alcançou nota máxima nos quesitos “Capacidade de 
contextualização”, “Elaboração e exposição do Planejamento”, 
“Utilização do tempo e integração da teoria e prática”, o que corrobora 
com a exposição feita pelo mesmo no recurso apresentado. Porém, 
demonstrou insegurança quanto ao domínio do conteúdo, o que afetou 
a clareza na exposição e utilização da linguagem e exemplos 
apresentados. Sendo assim, a nota condiz com o que foi apresentado. 
Recurso improcedente. Pontuação mantida.  

0127004579 
201-Professor(a) 
Fundamental II-Ciências 

Todos os critérios foram atendidos, porém, nenhum alcançou nota 
máxima, principalmente no que diz respeito a elaboração e 
exposição do planejamento, faltou dinâmica, deveria elaborar uma 
aula que contemplasse recursos didáticos e contextualização com 
o componente curricular em questão, consequentemente afetou o 
critério “Capacidade de síntese e exposição do tema”. Recurso 
improcedente. Pontuação mantida.  

 

0127005936 201-Professor(a) Fundamental II-Ciências 

0127002499 201-Professor(a) Fundamental II-Ciências 

0127000720 203-Professor(a) Fundamental II-Português 

0127000719 203-Professor(a) Fundamental II-Português 

0127007729 203-Professor(a) Fundamental II-Português 

0127006025 203-Professor(a) Fundamental II-Português 

 
Em 12 de dezembro de 2018 


