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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PROFESSOR SUBSTITUTO  

EDITAL nº 184 de 13 DE OUTUBRO DE 2022 

 
Entre os dias 16 (dezesseis) e 18 (dezoito) de novembro de 2022, realizou-se, no Centro 

de Artes, no edifício Cemuni V, sala do Departamento de Comunicação Social, o Processo 

Seletivo Simplificado para Professor Substituto, Edital nº 184 de 13 de outubro de 2022, 

disponível em: 

https://progep.ufes.br/sites/progep.ufes.br/files/field/anexo/edital_n._184.2022-

progep.pdf 

Os trabalhos da banca examinadora, composta pelos professores Jorge Arturo Villena 

Medrano (presidente), Maria Nazareth Bis Pirola e José Antônio Martinuzzo – se deram 

de acordo com o referido edital, como relatado em seguida. 

 
SORTEIO DO PONTO DO CONCURSO 

E DA ORDEM DE APRESENTAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS 

 
Em 16 (dezesseis) de novembro de 2022, às 7h da manhã, na sala do Departamento de 

Comunicação Social, realizou-se o sorteio do ponto da prova didática para o Processo 

Seletivo Simplificado, Edital nº 184 de 13 de outubro de 2022, para preenchimento de 

vaga de professor substituto no Departamento de Comunicação Social da Universidade 

Federal do Espírito Santo – UFES. 

Entre os 8 (oito) pontos divulgados em 1º de novembro de 2022 no Conteúdo 

Programático do Processo Seletivo (disponibilizado aos candidatos e candidatas por e- 

mail e no Edital deste processo seletivo) foi sorteado, na presença e após conferência do 

candidato e candidata, o seguinte: 

 
2. Posicionamento criativo, direção de arte e texto publicitário 

Após o sorteio do ponto, foi sorteada, após conferência do candidato e candidata, a 
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ordem de apresentação das provas didáticas, que ocorreram no dia 17 de novembro, 

entre as 08h00 e as 08h50 da manhã, respeitando as 24 horas necessárias de preparo 

para o primeiro candidato sorteado. O sorteio foi realizado com o candidato e candidata 

presentes, por lançamento de uma moeda (cara ou coroa) e quem venceu escolheu seu 

lugar na ordem de apresentação. A ordem estabelecida, com a anuência do candidato e 

candidata, foi a seguinte: 

 
1 – Flávia Magalhães Barroso  

2 – Jessé Martins Cardoso  

 
O procedimento do sorteio foi encerrado às 07h10 da manhã. 

Os candidatos Marcello Francisco Miranda e Roger Cordeiro de Seta não compareceram 

ao sorteio e foram automaticamente desclassificados deste processo seletivo 

simplificado. 

Os candidatos decidiram entregar seus Currículos para a Prova de Títulos no momento da 

Prova Didática. 

 
RESULTADO FINAL 

 
 

As Provas de Aptidão Didática foram realizadas durante a manhã do dia 17 (dezessete) de 

novembro de 2022, a partir das 08h00. As aulas foram gravadas em vídeo e os arquivos 

estão disponíveis para acesso, desde que requeridos junto à banca deste Edital. Depois, 

os membros da banca se reuniram para realizar o cálculo das notas dessa etapa do 

Processo Seletivo. O candidato com nota inferior a 60 (sessenta) pontos foi 

desclassificado, conforme o § 1 do Art. 14 da Resolução nº 41/2011 do CEPE-UFES. 

Após esta etapa, a banca efetuou a contagem de pontos da Prova de Títulos a partir da 

documentação encaminhada pelo candidato e candidata no momento da inscrição para 

este Processo Seletivo Simplificado e conforme barema do anexo IV da Resolução nº 

41/2011 do CEPE/UFES. Porém, em se tratando de somente uma candidata classificada 

na Prova Didática a nota da mesma foi de 100,00 (cem) pontos. 

Ao final dos trabalhos, chegou-se ao resultado apresentado na tabela abaixo: 
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Candidatos 

(em Ordem de 
Classificação) 

Prova de 

Aptidão Didática 

- Média Final 

Prova de 

Títulos – 

Nota Única 

Soma dos 

Pontos Classificação 

Flávia Magalhães Barroso 78,34 100,00 178,34 1o lugar 

Jessé Martins Cardoso 42,00 - 42,00 Desclassificado 

 
 

 
 

Vitória, 18 de novembro de 2022 

 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

Professor Jorge Arturo Villena Medrano – Presidente  

Professora Maria Nazareth Bis Pirola – Membra  

Professor José Antônio Martinuzzo – Membro 
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