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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO

O DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO DO CAMPUS BENTO GONÇALVES, DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o disposto na Lei Nº 8.745/93, torna público o resultado dos
recursos à etapa de homologação e pontuação na prova de títulos do Edital nº 008/2021, de 23
de março de 2021, publicado no Diário Oficial da União de 24/03/2021, seção 03, página 53.

Resultado dos recursos

Área: Zootecnia

Nome do(a) candidato(a) Parecer

Bruno Bianchi Loureiro
Indeferido. A simples inscrição no MEI, mesmo com a
relação das atividades apresentadas, não comprova o efetivo
exercício na área de Zootecnia.

Jessica Deolinda Leivas Stecca
Indeferido. A mentoria, o mestrado e o doutorado foram
realizados fora da área de Zootecnia.

Kianne Silva Monteiro

Indeferido. A pontuação divulgada contemplou o curso
Técnico em Zootecnia, a pós-graduação em Educação, as
participações como palestrante e a experiência profissional.
Entretanto, o mestrado foi realizado fora da área de
Zootecnia e, portanto, não foi computado. Ainda, a
apresentação de trabalho não foi considerada (conforme
Edital “não serão considerados para fins de pontuação
certificados na condição de participante ou ouvinte, nem
apresentações de trabalhos na modalidade de comunicação
oral ou pôster em eventos”).

Lígia Rodrigues de Oliveira
Deferido. O nome da candidata foi inserido na listagem de
inscrições.

Marta Elena Machado Alves

Parcialmente deferido. A formação pedagógica não foi
documentada pela candidata. A residência e o mestrado não
foram realizados na área de Zootecnia, portanto, não foram
computados. A palestra foi computada, e o tempo de experiência
profissional solicitado foi atribuído.

Pablo Tavares Costa
Deferido. O tempo de experiência profissional solicitado foi
atribuído.
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Área: Pedagogia/ Libras

Nome do(a) candidato(a) Parecer

Jailza dos Santos Martins Indeferido. Os recursos apresentados devem estar de acordo
com os itens 4.5.7 e 4.5.8 do edital.

Rodrigo Otávio Câmara Monteiro
Diretor-Geral


