
18/12/2020 SEI/UFC - 1709503 - DELILT: Ata

https://sei.ufc.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1921599&infra_sistema=10000… 1/2

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CENTRO DE HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS DA LÍNGUA INGLESA,
SUAS LITERATURAS E TRADUÇÃO

Ata da Realização de Sessão Pública do Resultado Final da Seleção de Professor Subs�tuto, Edital Nº
80/2020, para a carreira do Magistério Superior, do Campus da UFC em Fortaleza, no Setor de Estudo
“Prá�ca de Ensino e Língua Inglesa”. 
  
No dia 17 de dezembro de 2020, na sala 01 do Bloco de Letras Noturno no Centro de Humanidades I no
Campus Benfica da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, esteve presente o presidente da Comissão
Julgadora, Prof. Dr. Michel Emmanuel Félix François, e a secretária do departamento, Elaine Cris�any Nery de
Almeida. O presidente deu por aberta à sessão pública de divulgação do resultado final às 14h. A ata de
Realização e Julgamento da Prova Escrita, e a Ata da Realização e Julgamento da Prova Didá�ca foram lidas.
Em seguida, procedeu-se a abertura dos envelopes lacrados contendo os mapas individuais dos
avaliadores. O avaliador 1, Prof. Dr. Michel Emmanuel Félix François, atribuiu à candidata Gabrielle Tomaz de
Souza as notas da prova escrita 8,5 e da prova didá�ca 8,5, totalizando média 8,5 com indicação de 1ª
colocada; à candidata Rebeca Morais Coelho as notas da prova escrita 8,0 e da prova didá�ca 8,5, totalizando
média 8,3 com indicação de 2ª colocada; e à candidata Le�cia Freitas de Assis as notas da prova escrita 9,0 e
da prova didá�ca 7,5, totalizando média 8,3 com indicação de 3ª colocada. A avaliadora 2, Profa. Dra. Dolores
Aronovich Aguero, atribuiu à candidata Rebeca Morais Coelho as notas da prova escrita 8,0 e da prova
didá�ca 9,0, totalizando média 8,5 com indicação de 1ª colocada; à candidata Le�cia Freitas de Assis as notas
da prova escrita 9,0 e da prova didá�ca 7,5, totalizando média 8,3 com indicação de 2ª colocada; e à
candidata Gabrielle Tomaz de Souza as notas da prova escrita 8,0 e da prova didá�ca 8,0, totalizando média
8,0 com indicação de 3ª colocada. O avaliador 3, Prof. Dr. Fabio Nunes Assunção, atribuiu à candidata
Gabrielle Tomaz de Souza as notas da prova escrita 10,0 e da prova didá�ca 8,5, totalizando média 9,3 com
indicação de 1ª colocada; à candidata Rebeca Morais Coelho as notas da prova escrita 9,0 e da prova didá�ca
9,0, totalizando média 9,0 com indicação de 2ª colocada; e à candidata Le�cia Freitas de Assis as notas da
prova escrita 9,0 e da prova didá�ca 7,5, totalizando média 8,3 com indicação de 3ª colocada. Por fim, a
candidata Gabrielle Tomaz de Souza foi declarada aprovada, classificada em primeiro lugar, e selecionada
para a única vaga de Professor Subs�tuto do Magistério Superior no Setor de Estudo “Prá�ca de Ensino e
Língua Inglesa”. A candidata Rebeca Morais Coelho foi declarada aprovada e classificada em segundo lugar, e
a candidata Le�cia Freitas de Assis foi declarada aprovada e classificada em terceiro lugar. Sem mais nada a
tratar, o presidente deu por encerrada a sessão às 14h15. Eu, Ronaldo Mangueira Lima Júnior, na qualidade
de Secretário, lavrei a presente ata, que assino, com os demais membros da Comissão. 

 

Ronaldo Mangueira Lima Júnior (secretário da seleção)     

Michel Emmanuel Félix François (presidente da comissão)

Dolores Aronovich Aguero (membro da comissão)

Fabio Nunes Assunção (membro da comissão)
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Documento assinado eletronicamente por RONALDO MANGUEIRA LIMA JUNIOR, Professor do
Magistério Superior, em 17/12/2020, às 17:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por DOLORES ARONOVICH AGUERO, Subchefe de Departamento,
em 17/12/2020, às 17:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FABIO NUNES ASSUNÇÃO, Professor do Magistério Superior,
em 17/12/2020, às 17:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MICHEL EMMANUEL FELIX FRANCOIS, Professor do
Magistério Superior, em 17/12/2020, às 18:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 1709503 e o código CRC CF0BD2E4.
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