
 

 

 

 

 

 

PARECER CONCLUSIVO 

 

Da Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professor 

Bolsista para o Programa “Idiomas sem Fronteiras” [IsF]- Italiano, conforme Edital SRI nº 

06/2017, de 15 de setembro de 2017, publicado na página eletrônica da Secretaria de Relações 

Internacionais [www.internacional.ufes.br] da UFES. 
 

Em 23 de setembro de 2017, a Banca Examinadora constituída pela Profa. Mariza Silva de Moraes 
(presidente), Prof. Willians Araújo dos Santos e Profa. Leni Ribeiro Leite deferiu as inscrições dos 
candidatos, a saber (ordem de inscrição): Luciana Ridolfi Rogério e Amanda Henriques Machado, que 
compareceram a todas as etapas do concurso. No dia 25/09/2017 a Banca Examinadora reuniu-se às 14h, 
na sala 308 do Prédio Bárbara Weinberg, para aplicação da prova de nivelamento, de natureza 
eliminatória. Nesta ocasião, foram avaliados os Currículos Lattes das candidatas. No dia 28/09/2017, às 
14h, na sala 103 do Prédio Wallace Corradi houve sorteio do ponto de prova de aptidão didática e, 
posteriormente, aplicação da prova escrita. No dia seguinte (29/09/2017) a Comissão se reuniu às 14h, na 
sala 101 do local anteriormente citado para avaliar as micros aulas das candidatas. O tema sorteado, de 
acordo com o disposto no Edital foi o nº 3 REGGENZA VERBALE: USO DELLE PREPOSIZIONI 

A, DI e SU. Destaca-se que, para a avaliação e pontuação da prova didática, da prova escrita e da 
apresentação dos títulos foram obedecidos os critérios estabelecidos pela COMISSÃO. Além disso, a 
Banca levou em consideração, na análise da prova didática, a seguinte chave de resposta “Espera-se que o 
candidato apresente uma aula dentro da duração determinada no Edital com as seguintes considerações: 
Conceituação do que é preposição simples e articulada e o estabelecimento da regência verbal 
correlacionada às preposições A, DI e SU; Apresentação de exemplos e de atividades (exercícios), 
Bibliografia consultada e plano de aula”. O resultado final encontra-se no quadro abaixo: 

 

Candidatos Prova 
Nivelamento/e

liminatória 

NÃO SOMA 
PONTOS 

Mínimo: 20 
pontos 

Prova 
Escrita 

Prova de 
Aptidão 
Didática 

Prova 
Títulos 

Soma 

Pontos 

 

Classificação 

Luciana 

Ridolfi 

Rogério 

Média:  

21 pontos 

Média 

80 pontos 

Média 

75 pontos 

Média 

5 pontos 

160 

pontos 

1ª lugar 

Amanda 

Henriques 

Machado 

Média 

22 pontos 

Média 

80 pontos 

Média 

50 pontos 

Média 

6,25 pontos 

136, 25 2ª lugar 

 

O membro da Comissão Examinadora professor Willians Araújo dos Santos não compareceu às provas 
escrita e didática. Participando do teste do nivelamento (com chave de correção) e da contagem de pontos 
dos currículos. 
 

Nada mais havendo a constar, o parecer conclusivo foi elaborado e assinado pelos membros da Banca 
Examinadora. 
 

Profa. Dra. Mariza Silva de Moraes (Presidente) 

 

Profa. Dra. Leni Ribeiro Leite 


