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PARECER FINAL

Após a apreciação e julgamento das provas pertinentes ao Concurso a Comissão Examinadora chegou ao seguinte resultado:

01 ALICE DE ALMEIDA BARROS 8,07 8,67 7,23 10,00 8,47 1

Reprovado

Aprovado

Reprovado02 ANA CLAUDIA NASCIMENTO SILVA 6,03

03 CAROLlNE MUNOZ CEVADA

04 CATARINA AGUDO MENEZES

05 CRISTINE MATOS DANTAS

06 DANIELLE MENEZES DOS SANTOS

3 Aprovado07 FABIO HENRIQUE SALES NOGUEIRA 8,10 7,30 7,10 3,71 6,78

08 KARINA MONTEIRO DE LIRA

09 LUCIANA DE AMORIM ALBUQUERQUE

10 MARIANA ALINE BARBOSA PEREIRA Aprovado7,33 9,27 9,43 4,43 7,75 2

11 PRESCILlANO PADILHA SODRÉ LEAL 3,40 Reprovado

12 ROBERTA BACELLAR ORAZEM

13 SELENEMArRA MORALES

Reprovado14 TACIANA SANTIAGO DE MELO 6,17

15 THALlTA L1NSDO NASCIMENTO

Obs.: Na ausência de prova de títulos a média final é aritmética não ponderada.

Arapiraca, 06 de setembro de 2016
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1.1 (a) Esercfcio de Magistério Superior na área de estudo objeto do concurso tempo em anos (nãofracionar)

.7 (b) Membro de programas de ensino, extensão ou inovação tecnolôgtca concluldcs.

tempo em anos Inão Iracêonar]

1.1 (b)Exercklode Magistério superior em áreas correletas empoem anos (nãofraclonar)

1.2 Monitorla em Ensino Superior

1.3 Magistério em Educação Básica, Técnico ou prcüsslcnaltzente. tempo em anos (não Iracíonarj

1.4 (a) Orientação Monografia de Graduação na área do concurso ou afim N~ de apresentadas e aprovadas

1.4 (b) Orientaçl\o Monografia de Especialização latu Sensu na área do concurso ou afim Ni de apresentadas e aprovadas

1.4 (c) Orientação Monografia de Mestrado na área do concurso ou afim Ni de apresentadas e aprovadas

1.4 (d) Onentaçâo Iese de doutorado na área do concurso ou afim N~ de apresentadas e aprovadas

.5 (a) partícípacão ccmc avaliador em banca de graduação (na área do concurso ou afim) Ne de partlcipações

1.5 (b) Participo como avaliador em banca de especíaüzaçãotna área do concurso ou afim) Ns de panlcipações

1.5 (c) Participo como avaliador em banca de mestrado (na área do concurso ou afim) Ni de participações

1.5 (b) Participo como avaliador em banca de doutorado (na área do concurso ou afim) Ns de panlclpaçêes

1.6 Participação em estáglc docêncla assistida durante curso de mestr adooudoutorado Ns da parttclpações

1.7 (a) Coordenador em programas de ensino, extensão ou inovação tecnológtca concluídos. tempo em anos [não fradonar)

tempo em anos [não fracionar)

1.8 Outras Atividades de Ensino ou relaclonada(máximo S pontos) empo em anos

.1 Livros com ISBN - na área (publicados nos últimos 5 anos)

.2 Capitulo livro com ISBN -naárea(publicadonos últimos 5 anos)

.3 Trab. publ. nos últimos 5 anos em revistas e periódicos internaciona is (publicado nos últimos 5 anos)

.4 Trab. publ. nos últimos 5 anos em revistas e periódicos nacionais (publicado nos últimos 5 anos)

.5 Trabalhos completos publicados em anais de con ressos internacionais (últimos 5 anos)

.6 Trabalhos completos publicados em anais de congressos nacionais (últimos 5 anos)

.1 (a) Conclusão e aprovação em Estágio de Pós-Doutoramento na área de estudos objeto do concurso

.1 (b) Conclusão e aprovação em Estágio de PÓS·Doutoramento em área afim

.2 (a) Titule de doutor na área de estudos objeto do concurso

.2(b)Tltulodedoutoremâreaafim

.3 (a) Titulo de mestre na área de estudos objeto do concurso

.3 (b) Titulo de mestre em área afim

.4 Curso de Pós-Graduação Latu Sensu (Especializaçllo) relacionado com a área de estudo em concurso (mlnlmo de 360h)

.5 cerudac ou declaração de Exame de Oualíflcação em Programa de Doutorado na área de estudo objeto do concurso

.6. Certidão ou declaração de Exame de Qualificação em Programa de Mestrado na área de estudo objeto do concurso

Ifffi ifPJill !iW,,,mj. '% , ji JifililT
.1 Tempo de exercido profissional em atividade diretamente relacionada com a Área de Estudo em concurso

.2 Partkipação como membro titular em comitê permanente da CAPES, CNPq ou Similares

.3 Pamctpecêc em banca examinadora de concurso docente efetivo de nlvel superior

.4 êxerctcíc de cargo de Reitor, Vice-Reitor, Pró-Reitor, Diretor de Unidade Acadêmica, Campus ou similar

.S êxerctcíc de coordenação decurso de graduação ou de pós-graduaçã o strictusensu

.6 (a) Exerclcio de cargo ou função de chefia em instituições públicas ou privadas de fomento à pesquisa

.6(b) herclcio de cargo ou função de chefia com atuação em área deest udosdoconcurso

.7(a) Prêmio Nacional por mérito acadêmico

.7{b) Prêmio Nacional por mérito profissional

.8(a) Prêmio Internacional por mérito acadêmico

.8 (a) Prêmio Internacional por mérito profissional
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