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RESULTADO DA ANÁLISE DE CURRÍCULO APÓS A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
EDITAL DOU Nº 08/2020 – PROFESSOR SUBSTITUTO – CENTRO DE ARTES. HUMANIDADES E LETRAS 

 

COMUNICAÇÃO E LINGUAGEM / PROCESSOS GRÁFICOS E CRIAÇÃO 
 

Nº DE INSCRIÇÃO NOTA DA ANÁLISE 
DE CURRÍCULO SITUAÇÃO 

RESERVA DE 
VAGA 

(Ver legenda) 

5400 10 Classificada para 
próxima etapa 

PP 

4588 10 Classificada para 
próxima etapa 

AC 

6009 10 Classificado para 
próxima etapa 

AC 

5210 9,4 Classificada para 
próxima etapa 

PP 

5634 9,0 Classificado para 
próxima etapa 

AC 

5500 8,0 Classificada para 
próxima etapa 

PP 

5184 0,0 Classificado para 
próxima etapa 

PP 

5249 0,0 Classificado para 
próxima etapa 

AC 

Legenda: AC – Ampla Concorrência; PP – Candidatos autodeclarados pretos e pardos; PcD – Pessoa com Deficiência. 
 

Observações: 
1. O sorteio da ordem de apresentação da prova didática, assim como o sorteio do ponto de apresentação da prova didática será realizado no dia 18 de 

janeiro, às 8h30. Para participar de ambos os sorteios, o candidato classificado para essa etapa do certame deve acessar à sala virtual do Google Meet 
através do link: https://meet.google.com/yhi-vvfw-uhr 

2. Ao acessar a sala virtual o candidato deve se identificar, apresentando documento oficial com foto. 
3. Não será admitido o acesso de candidatos após o horário estabelecido. Em função disso, sugere-se que os candidatos acessem à sala virtual 15 minutos 

antes do horário definido, a fim de averiguar condições de acesso, evitando, assim, atraso e consequente reprovação. 
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4. Para acessar a sala virtual do Google Meet, o candidato deve utilizar conta Google com o mesmo correio eletrônico (e-mail) disponibilizado no 
momento da inscrição. Não será admitido o acesso por candidatos que não foram classificados para essa etapa do certame.  

5. Conforme cronograma do Edital (vide Anexo V), os candidatos terão até duas horas após o sorteio dos pontos para enviar o plano de aula. Para isso, 
devem acessar o Google Forms através do link https://forms.gle/fKyad4AG26tQ4m5p7 

 
 

Cachoeira, 16 de janeiro de 2021. 
Centro de Artes, Humanidades e Letras 

Comissão Local de Execução do Processo Seletivo 


